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I. WSTĘP  

 

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego jest najważniejszym dokumentem określającym 

kierunki rozwoju powiatu na najbliższe lata. Jej celem jest wskazanie misji, wizji oraz celów 

strategicznych i operacyjnych, których realizacja w określonym horyzoncie czasowym 

przyczyni się do wielokierunkowego rozwoju powiatu. 

 

Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2008-2015 wpisywała się w ramy 

poprzedniej perspektywy finansowej UE na lata 2017-2013. Rozpoczęcie nowego okresu 

programowania w Unii Europejskiej jak i fakt, że wiele z zadań i celów wytyczonych                       

w dokumencie strategicznym zostało osiągniętych, wymusiło potrzebę jego aktualizacji                       

i  dostosowania założeń dokumentu strategicznego. 

 

W kwietniu 2013 r. zarząd powiatu raciborskiego przystąpił do opracowania nowego 

dokumentu strategicznego dostosowanego do głównych dokumentów strategicznych kraju 

oraz wpisującego się w nową perspektywę finansową Unii Europejskiej na lata 2014-2020. 

„Strategia Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020”  została przyjęta uchwałą 

Rady Powiatu Raciborskiego Nr XLIII/414/2014  z dnia 24 czerwca 2014 r.  

Obowiązująca Strategia zawiera zadania, jakie powiat raciborski chce realizować                              

w przyszłości oraz wskazuje perspektywy i kierunki rozwoju powiatu. 

 

Raport otwarcia z monitoringu  realizacji zadań wynikających ze Strategii Rozwoju Powiatu 

Raciborskiego na lata 2014-2020 został przygotowany na podstawie danych za rok 2014                   

i 2015. Rok 2014 traktowany jest jako rok bazowy, stanowiący punkt odniesienia do 

pomiarów wskaźników w kolejnych latach wdrażania Strategii, a 2015 jest pierwszym rokiem 

realizacji dokumentu strategicznego.   

Opracowany raport posłuży badaniu i ocenie sposobu oraz efektywności dążenia do 

założonych celów oraz poziomu ich osiągania w kolejnych latach. 

 

Informacje na podstawie których został opracowany, pozyskano z gmin powiatu 

raciborskiego, komórek Starostwa Powiatowego w Raciborzu, jednostek organizacyjnych 

powiatu raciborskiego oraz na podstawie innych ogólnodostępnych danych. Zebranie 

niektórych informacji okazało się niemożliwe z uwagi na brak danych od podmiotów do 

których Starostwo się zwróciło lub utrudnienie w dotarciu do odpowiednich danych.   
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Raport w rozdziale czwartym podzielony został na cztery części odpowiadające czterem 

celom strategicznym. Każda część przedstawiona została w formie opisowej oraz 

tabelarycznej. 

 

Niniejsze zestawienie będzie stanowić bazę wyjściową do sprawdzenia postępów 

realizacji kolejnych zadań  w perspektywie następnych lat. 

 

II. PRZEDMIOT  i ISTOTA MONITORINGU. 

 

Przedmiotem monitoringu strategicznego jest powiat, pojmowany jako spójny system 

społeczno-ekonomiczno-ekologiczny, składający się z podsystemów w postaci gmin oraz 

warunkowany oddziaływaniem otoczenia konkurencyjnego.  

 

Istotą monitoringu jest gromadzenie, opracowywanie i przekazywanie informacji przydatnych 

w zarządzaniu rozwojem powiatu. Monitoring strategiczny stanowi podstawę ewaluacji 

strategii, obejmującej ocenę długoterminowych działań władz powiatu w zakresie 

zaspokojenia potrzeb wspólnoty lokalnej oraz budowania pozycji konkurencyjnej. Na 

podstawie ewaluacji strategii podejmowane są decyzje dotyczące konieczności aktualizacji 

Strategii. 

Efekty monitoringu realizacji Strategii, przedstawione zostały w postaci raportu, który jest 

podstawą do oceny postępu we wdrażaniu ustaleń strategicznych. W zależności od wyniku tej 

oceny wnioski zawarte w raporcie powinny sygnalizować potrzebę: 

- intensyfikacji, bądź ograniczenia podejmowanych kierunków działań,  

- aktualizacji i modyfikacji zapisów Strategii,  

- kontynuacji dotychczasowych kierunków działań (planowanych przedsięwzięć).  

 

Zamieszczone w strategii  zestawienie mierników realizacji celów szczegółowych stanowią 

listę wyjściową, która powinna być weryfikowana – głównie pod kątem dostępności danych – 

w trakcie wdrażania dokumentu. Do najważniejszych zadań poprzedzających stworzenie 

systemu monitoringu wdrażania strategii zaliczyć należy włączenie różnych podmiotów 

lokalnych do uzupełniania bazy danych o rozwoju powiatu. Dla podmiotów zarządzających 

rozwojem powiatu stanowić będzie to ważne wsparcie w procesie decyzyjnym. Z kolei inne 

podmioty lokalne, systematycznie przekazujące posiadane przez siebie istotne informacje 
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będą mogły liczyć na lepsze – to jest nawiązujące do realnych potrzeb tych podmiotów – 

kształtowanie lokalnej polityki. 

Dla wszystkich działań i projektów wymienionych w Strategii jako horyzont realizacji celu 

rozwoju powiatu raciborskiego ustalono rok 2020. 

 

III. METODOLOGIA PRZEPROWADZENIA MONITORINGU STRATEGII 

 

Zgodnie z zapisami w dokumencie strategicznym zbiór  zadań związanych z wdrażaniem 

strategii rozwoju powiatu raciborskiego został nakreślony bez konkretnych ram czasowych. 

Dla przejrzystości oraz  możliwości pozyskiwania danych monitoring będzie przeprowadzany 

w cyklu rocznym lub dwuletnim w zależności od potrzeb i decyzji władz powiatu. Niniejszy 

raport przedstawia analizę procesu realizacji celów obranych przez powiat raciborski za rok 

2015, w odniesieniu do roku bazowego 2014. 

 

IV. ANALIZA WARTOŚCI OSIĄGNIĘTYCH WSKAŹNIKÓW 

MONITORINGU W ODNIESIENIU DO POSZCZEGÓLNYCH CELÓW 

ORAZ ANALIZA WSKAŹNIKÓW PORÓWNAWCZYCH 

 

Postęp w realizacji celów strategicznych można ocenić w sposób mierzalny analizując 

wartości wskaźników monitoringu, przypisanych poszczególnym celom, tj.: 

 

I. CEL STRATEGICZNY C.1 ROZWÓJ GOSPODARCZY POWIATU 

RACIBORSKIEGO 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu C.1 prowadzone jest w oparciu o analizę 

poszczególnych czterech celów szczegółowych. 

 

C1.1  Wysoka atrakcyjność inwestycyjna powiatu raciborskiego oraz dogodne warunki 

dla rozwoju lokalnych przedsiębiorstw.  

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- poziom bezrobocia – liczba bezrobotnych, stopa bezrobocia 

- dochody budżetu z podatków lokalnych 

- dochody budżetu z podatków pośrednich – podatek VAT 

- dochody budżetu z podatków pośrednich – podatek CIT 
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- liczba inwestorów podejmujących w danym roku inwestycje na terenach przygotowanych 

przez gminę 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa oraz  Powiatowego Urzędu Pracy 

w Raciborzu.  

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

Poziom 

bezrobocia – 

liczba 

bezrobotnych, 

stopa bezrobocia 

 

2 745 

 

2 489 

 

- 256 

 

- 9,32 

Dochody 

budżetu z 

podatków 

lokalnych 

 

6 4614 008,53 

 

6 535 6200,54 

 

742 192,01 

 

1,15 

 

Dochody 

budżetu z 

podatków 

pośrednich – 

podatek VAT 

 

102 479 ,00 

 

683 432 ,96 

 

580 953 ,96 

 

566,90 

Dochody 

budżetu z 

podatków 

pośrednich – 

podatek CIT 

 

4 865177,31 

 

3574695,10 

 

- 1290482,21 

 

-26,50 

Liczba 

inwestorów 

podejmujących 

w danym roku 

inwestycje na 

terenach 

przygotowanych 

przez gminę 

 

 

11 

 

 

6 

 

 

- 4 

 

 

- 45,45 

 

W monitorowanym okresie w powiecie raciborskim spadło bezrobocie. W roku 2015                      

w porównaniu do roku bazowego liczba bezrobotnych  w powiecie spadła o 256 osób  czyli                 

o 9,32 %. Analizując dochody budżetów z podatków , widać że wzrosły dochody z podatków 
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lokalnych (o 1,15 %) oraz dochody z podatku VAT (aż o 566,90 %), spadły natomiast 

dochody z podatku CIT (o 26 %). 

W 2015 roku w porównaniu do roku 2014 spadła liczba inwestorów podejmujących 

inwestycje na terenach przygotowanych przez gminy powiatu. W 2014 roku liczba 

inwestorów wynosiła 11, natomiast w 2015 spadła o 45,45 % i wyniosła 6. 

 

C1.2 Rozwijające się funkcje naukowe i edukacyjne wspierające rozwój gospodarczy 

powiatu. 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

-   stopa bezrobocia 

-   liczba zatrudnionych w powiecie 

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-26, w tym osoby                                        

z wykształceniem wyższym 

-  liczba zatrudnionych w nauce i sferze badawczo-rozwojowej 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego,  Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Banku danych Lokalnych 

oraz Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu.  

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Stopa bezrobocia 

 

7,4% 

 

6,7% 

 

 

-0,7 

 

-0,7  

Liczba 

zatrudnionych w 

powiecie
1
 

 

27 461 

 

bd 

 

bd 

 

- 

                                                 
1
 BDL - Bez podmiotów gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, duchownych i pracujących w jednostkach 

budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i bezpieczeństwa publicznego. Dane łącznie z rolnictwem 

indywidualnym i pracującymi w organizacjach, fundacjach, związkach (SOF), według faktycznego miejsca pracy i rodzaju 

działalności. Dane dotyczące pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie według stanu w dniu 31 XII w 

latach 2002-2009 wyszacowano na podstawie wyników Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań oraz 

Powszechnego Spisu Rolnego 2002 oraz w 2010 r. na podstawie Powszechnego Spisu Rolnego 2010. Pod pojęciem 

"Przemysł i budownictwo" rozumie się sekcje: Górnictwo i wydobywanie; Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i 

zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną i gorącą wodę; Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami; 

rekultywacja; oraz Budownictwo. Pod pojęciem "Pozostałe usługi" rozumie się sekcje: Działalność profesjonalna, naukowa i 
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Liczba 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w PUP w wieku 

18-26, w tym 

osoby z 

wykształceniem 

wyższym 

 

517 

 

411 

 

 

- 106 

 

- 20,50  

Liczba 

zatrudnionych w 

nauce i sferze 

badawczo-

rozwojowej 

 

137 

 

126 

 

 

- 11 

 

-8,03  

 

W monitorowanym okresie spadła stopa bezrobocia o 0,7 %.  Powiatowy  Urząd Pracy                   

w Raciborzu nie posiada danych dotyczących wskaźnika liczba zatrudnionych w powiecie, 

liczba 27 461 została pobrana z Banku Danych Lokalnych gdzie nie ma jeszcze danych za 

2015 rok. W tej sytuacji nie ma możliwości dokonania porównania w stosunku do roku 

bazowego. Porównanie takie zostanie zrobione w ramach kolejnego monitoringu Strategii. 

Jako pozytywna zmianę należy uznać spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych                      

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu w wieku 18-26, w tym osoby z wyższym 

wykształceniem – w 2014 roku wynosiła 517 osoby, natomiast w 2015 spadła 20,5 %                          

i wynosiła 411 osoby. 

Spadła liczba zatrudnionych w nauce i sferze badawczo- rozwojowej. Z danych uzyskanych              

z Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Raciborzu w 2014 roku zatrudnione w nauce               

i sferze badawczo-naukowej były 137 osoby, w roku 2015 odnotowano spadek o 11 osób 

czyli 8,03 % 

 

C1.3 Rozwój oferty turystycznej oraz oferty usług czasu wolnego wykorzystującej 

walory przyrodniczo-kulturowe powiatu 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba miejsc noclegowych, 

- liczba udzielonych noclegów 

- liczba odwiedzających wybrane instytucje kultury oraz atrakcje kulturalne powiatu 

                                                                                                                                                         
techniczna; Administrowanie i działalność wspierająca; Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne; Edukacja; Opieka zdrowotna i pomoc społeczna; Działalność związana z kulturą rozrywką i 

rekreacją oraz Pozostała działalność usługowa. 
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- liczba firm działających w branży turystycznej 

- liczba inicjatyw promujących/przewodników/publikacji dotyczących walorów przyrodniczo-

kulturowych powiatu 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego, komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane 

wyjściowe 

(za rok 

2014) 

Dane za 

2015 

Różnica w 

porównaniu 

do roku 

poprzednieg

o 

Zmiana w 

% 

 

Liczba miejsc noclegowych 

 

8 767  

 

8 779 

 

 

12 

 

0,14  

 

Liczba udzielonych noclegów 

 

6 719 

 

8027 

 

1 308 

 

19,46 

 

Liczba odwiedzających wybrane 

instytucje kultury oraz atrakcje 

kulturalne powiatu (min. RCK, 

muzeum, biblioteka, Zamek 

Piastowski) 

 

 

 

461162 

 

 

 

503332  

 

 

 

42 170 

 

 

 

9,14 

 

Liczba firm działających w branży 

turystycznej 

 

15 

 

 

 

17 

 

 

 

2 

 

13,33 

 

Liczba inicjatyw 

promujących/przewodników/publikacji 

dotyczących walorów przyrodniczo-

kulturowych powiatu 

 

 

27 

 

 

25 

 

 

-2 

 

 

- 7,40 

 

Analiza wartości wskaźników w okresie monitorowania wskazuje na postęp w zakresie 

realizacji celu szczegółowego C.1.3 z wyjątkiem liczby inicjatyw 

promujących/przewodników/publikacji dotyczących walorów przyrodniczo – kulturalnych 

powiatu. Niemniej jednak na uwagę zasługuje wydanie w 2015 roku foldera promocyjnego pt. 

„Skarby raciborskiej ziemi”, który zawiera opisy wytypowanych przez gminy produktów 
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charakterystycznych i promujących samorządy jak również notki o samych jednostkach                    

i informację nt. dziedzictwa kulturowego, gospodarczego i przyrodniczego powiatu 

raciborskiego (nakład 3000 egz., 4 wersje językowe, bogato ilustrowany). 

Wzrosła liczba miejsc noclegowych o 12 miejsc czyli o 0,14%, wzrosła również liczba 

udzielonych noclegów z 6719 w 2014 roku do 8027 w 2015 roku – wzrost o 19,46%. 

Wzrosła również liczba firm działających w branży turystycznej – o 2 firmy czyli 13,33%.             

( W CEDIG można wydzielić firmy wg PKD lecz bez podziału na lata. Według tych danych 

w Raciborzu w branży turystycznej działają obecnie 103 firmy – liczba ta zostanie wzięta pod 

uwagę przy następnym monitoringu) 

Liczba odwiedzających wybrane instytucje kultury oraz  atrakcje kulturalne powiatu wzrosła 

o 9,14% z 461162 osób do 503332 osób w 2015 roku. Ze względu na mnogość danych, 

miernik ten wymaga szerszego przedstawienia .Na wysokość miernika składają się:  

 

Instytucje kultury oraz atrakcje 

kulturalne powiatu 

Liczba odwiedzających 

w 2014  

Liczba odwiedzających 

w 2015  

Raciborskie Centrum Kultury 90131 109429 

Muzeum w Raciborzu 14025 13467 

Miejska i Powiatowa Biblioteka 

Publiczna w Raciborzu 

130 573 127 866 

Zamek Piastowski w Raciborzu 74291 (w tym 3846 os z 

zagranicy) 

104 268(w tym 4016 os 

z zagranicy) 

 

Muzeum Kowalstwa w Bieńkowicach 1500 1500 

Turystyczna Aleja Hroza w Tworkowie 2000 2000 

Graniczne Meandry Odry w 

Chałupkach 

4000 4000 

Zamek w Chałupkach wraz z parkiem 5000 5000 

Park i Pałac Lichnowskich z 

Budynkiem Bramnym w 

Krzyżanowicach 

1000 1000 

Kościół Parafialny im św. Piotra i 

Pawła w Tworkowie wraz z 

zabytkowymi  kryptami 

1500 1500 

Ruiny Zamku w Tworkowie  5000 5000 

Zabytkowy Młyn w Tworkowie  500 500 

Kościół św. Urbana w Tworkowie  5000 5000 

Spichlerze w Bolesławiu  500 500 

Miejska Biblioteka Publiczna w Kuźni 

Raciborskiej  

22627 21367 

Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i 

Rekreacji  

23000 28000 

Stacja Kolei Wąskotorowej w Rudach  33341 21260 ( spadek liczby 

odwiedzających ze 

względu na remont 
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peronu 

Pocysterski Zespół Klasztorno – 

Pałacowy w Rudach  

24320 26900 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Rudniku 

6423 7538 

Muzeum – gmina Rudnik 813 510 

Gminna Biblioteka Publiczna w 

Krzanowicach 

7126 7476 

Dom Kultury Krzanowice 2271 2059 

Dom Kultury Bojanów 670 460 

Dom Kultury Borucin 1551 1732 

Pałac Wojnowice oraz Muzeum 

Horroru i Muzeum Dawnej Wsi 

4000 5000 

RAZEM 461 162 503 332 

 

 

C1.4 Atrakcyjna oferta rzemiosła i usług na rzecz mieszkańców pobliskich aglomeracji 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba firm usługowych i rzemieślniczych 

- poziom zatrudnienia w usługach i rzemiośle 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu, 

Cechu Rzemiosł Różnych, Raciborskiej Izby Gospodarczej.  

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba firm 

usługowych i 

rzemieślniczych 

 

 

1 492 

 

1350 

(dane niepełne) 

 

 

- 

 

- 

 

Poziom 

zatrudnienia w 

usługach i 

rzemiośle 

 

 

4 558 

 

 

3587 

(dane niepełne)  

 

 

- 

 

 

- 
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Analiza celu szczegółowego C.1.4 w oparciu o posiadane dane nie była możliwa. 

Przedstawione  dane nie są do końca miarodajne. Wynika to z faktu, iż nie otrzymano pełnych 

danych dotyczących liczby firm usługowych i rzemieślniczych za 2015 rok. Tylko dwa 

podmioty przedstawiły pełne dane za 2014 i 2015 rok. Jeśli chodzi o miernik poziom 

zatrudnienia w usługach i rzemiośle to tylko dwa podmioty przedstawiły  dane za 2014 i 2015 

rok. W związku z powyższym należy rozważyć zmianę mierników powyższego  celu. 

 

 

II. CEL STRATEGICZNY C.2 WYSOKIE KOMPETENCJE I AKTYWNOŚĆ  

MIESZKAŃCÓW POWIATU  

 

Monitorowanie postępu realizacji celu C.2 prowadzone jest w oparciu o analizę 

poszczególnych pięciu  celów szczegółowych. 

 

C2.1 Dostępność do infrastruktury i usług społecznych umożliwiających podnoszenie 

jakości kapitału ludzkiego powiatu w aspekcie wiedzy, umiejętności, przedsiębiorczości , 

aktywności społecznej i kondycji zdrowotnej.  

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- stopa bezrobocia, 

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-26, w tym osoby z wyższym 

wykształceniem,  

-  struktura wykształcenia. 

- wskaźnik przedsiębiorczości (liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych  

  w stosunku do liczby mieszkańców w wieku produkcyjnym)  

-  liczba członków organizacji pozarządowych 

- liczba organizacji pozarządowych 

- średnia długość życia 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, Głównego Urzędu Statystycznego, komórek organizacyjnych 

Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu.  

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  
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Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Stopa bezrobocia 

 

7,4% 

 

6,7% 

 

 

- 0,7 

 

-0,7% 

 

Liczba 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w PUP w wieku 

18-26,w tym 

osoby z 

wykształceniem 

wyższym 

 

 

 

517 

 

 

 

411 

 

 

 

 

- 106 

 

 

 

-20,50 

 

Struktura 

wykształcenia 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

Wskaźnik 

przedsiębiorczości 

(liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych w 

stosunku do 

liczby 

mieszkańców 

wieku 

produkcyjnym) 

 

 

 

157,24 

 

 

 

157,00 

 

 

 

- 0,24 

 

 

 

- 0,15 

 

Liczba członków 

organizacji 

pozarządowych 

 

 

4010 

 

 

4965 

 

 

955 

 

 

23,82 

 

Liczba organizacji 

pozarządowych 

 

209 

 

211 

 

2 

 

0, 95 

 

Średnia długość 

życia (w Polsce)  

K-81,6 

M- 73,8 

K – 81,6 

M – 73,6 

0 

0,2 

0 

- 0,27 

 

W monitorowanym okresie spadła stopa bezrobocia o 0,7 %.  Jako pozytywna zmianę należy 

uznać spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy                       

w Raciborzu w wieku 18-26, w tym osoby z wyższym wykształceniem – w 2014 roku 

wynosiła 517 osoby, natomiast w 2015 spadła o 20,5 % i wynosiła 411 osoby. 
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Miernik struktura wykształcenia ze względu na zbyt duży stopień ogólności nie spełnił 

swojego zadania. Należy go doprecyzować ewentualnie rozważyć zmianę na inny 

miernik powyższego celu. 

Nieznacznie spadła liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby 

mieszkańców wieku produkcyjnym. Z danych uzyskanych z gmin powiatu raciborskiego                 

w 2014 roku liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w stosunku do liczby 

mieszkańców wieku produkcyjnym wynosiła 157,24  w roku 2015 odnotowano spadek o 0,24 

czyli o 0,15 % 

W porównaniu do roku bazowego wzrosła liczba organizacji pozarządowych z 209 do 211               

w roku 2015, wzrosła również liczba członków organizacji pozarządowych w obrębie celu 

szczegółowego C.2.1 z 4010 osób w 2014 roku do 4965 osób w 2015 roku – wzrost                    

o 23,82%. 

Ze względu na brak danych dotyczących średniej długości życia mieszkańców powiatu 

raciborskiego, przedstawiono dane dotyczące Średnia długość życia w Polsce. Wg danych 

Głównego Urzędu statystycznego  W 2015 r. w Polsce kobiety żyły przeciętnie 81,6 lat, 

natomiast mężczyźni żyli przeciętnie 73,6 lat. Średnia długość życia kobiet utrzymała się na 

tym samym poziomie w stosunku do roku 2014, natomiast średnia długość życia mężczyzn 

skróciła się o 0,2 roku – czyli o - 0,27 %. 

 

C 2.2 Funkcjonowanie mechanizmów równoważących lokalny rynek pracy w wymiarze 

jakościowym i ilościowym 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba zatrudnionych w powiecie 

- liczba osób korzystających z oferty szkoleniowej realizowanej w powiecie oraz 

otrzymujących certyfikaty zawodowe, 

- liczba bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w wieku 18-26,  w tym osoby z 

wykształceniem wyższym 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz 

Powiatowego Urzędu Pracy w Raciborzu, Banku danych Lokalnych, Centrum Kształcenia 

Ustawicznego i Zawodowego nr 1 oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego    

nr 2 „Mechanik” 
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Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

Liczba 

zatrudnionych w 

powiecie 

 

27 461 

 

bd 

 

- 

 

- 

 

Liczba osób 

korzystających z 

oferty 

szkoleniowej 

realizowanej w 

powiecie oraz 

otrzymujących 

certyfikaty 

zawodowe 

 

 

 

213 

 

 

 

232 

 

 

 

 

19 

 

 

 

8,92 

 

Liczba 

bezrobotnych 

zarejestrowanych 

w PUP w wieku 

18-26, 

w tym osoby z 

wykształceniem 

wyższym 

 

 

 

517 

 

 

 

411 

 

 

 

 

- 106 

 

 

 

-20,50 

 

Powiatowy  Urząd Pracy w Raciborzu nie posiada danych dotyczących wskaźnika liczba 

zatrudnionych w powiecie, liczba 27 461 została pobrana z Banku Danych Lokalnych gdzie 

nie ma jeszcze danych za 2015 rok. W tej sytuacji nie ma możliwości dokonania porównania 

w stosunku do roku bazowego. Porównanie takie zostanie zrobione w ramach kolejnego 

monitoringu Strategii. 

W monitorowanym okresie w porównaniu do roku bazowego wzrosła liczba osób 

korzystających z oferty szkoleniowej realizowanej w powiecie oraz otrzymujących certyfikaty 

zawodowe z 213 osób do 232 osób, co oznacza wzrost o 8,92 % 

Jako pozytywną zmianę należy uznać spadek liczby bezrobotnych zarejestrowanych                        

w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu w wieku 18-26, w tym osoby z wyższym 

wykształceniem – w 2014 roku wynosiła 517 osoby, natomiast w 2015 spadła 20,5 %                         

i wynosiła 411 osoby. 
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C2.3 Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowanie mieszkańców w inicjatywy 

lokalne 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba organizacji pozarządowych, 

- liczba członków organizacji pozarządowych, 

- frekwencja wyborcza w wyborach samorządowych 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu oraz 

Państwowej Komisji Wyborczej. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba 

organizacji 

pozarządowych
2
 

 

207 

 

212 

 

5 

 

2,41 

 

Liczba 

członków 

organizacji 

pozarządowych 

 

4 550 

 

4742 

 

192 

 

4,21 

 

Frekwencja 

wyborcza w 

wyborach 

samorządowych 

 

 

38,56 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

W porównaniu do roku bazowego wzrosła liczba organizacji pozarządowych z 207 do 212                

w roku 2015 – o 5 organizacji – wzrost o 2,41 %, wzrosła również liczba członków 

organizacji pozarządowych w obrębie celu szczegółowego C.2.3 z 4550 osób w 2014 roku do 

4742 osób w 2015 roku – wzrost o 4,21 %. Frekwencja wyborcza w wyborach 

samorządowych w roku 2014 do Rady Powiatu Raciborskiego według danych Państwowej 

                                                 
2
 Różnica w liczbach pomiędzy celem C.2.3 a celem C.2.1 wynika z podejścia gmin do przedstawianych danych 

z uwzględnieniem realizacji konkretnego celu szczegółowego 
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Komisji Wyborczej wyniosła 38,56% - uprawnionych do głosowania było 87190 osób, 

wydano 33621 kart do głosowania. 

 

C2.4 Korzystne warunki dla realizacji aspiracji i pomysłów młodych mieszkańców 

powiatu oraz trwałego wiązania ich ze swoim miejscem zamieszkania 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba mieszkańców 

- wskaźnik przedsiębiorczości wśród młodych mieszkańców (liczba zarejestrowanych 

podmiotów gospodarczych zakładanych przez młodych mieszkańców – do 34 roku życia), 

- struktura wiekowa radnych w gminie i powiecie 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego  

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba 

mieszkańców 

 

104 364 

 

103 504 

 

- 860 

 

- 0,82 

 

Wskaźnik 

przedsiębiorczości 

wśród młodych 

mieszkańców 

(liczba 

zarejestrowanych 

podmiotów 

gospodarczych 

zakładanych przez 

młodych 

mieszkańców – 

do 34 roku życia) 

 

 

 

 

 

196 

 

 

 

 

 

 

372 

 

 

 

 

 

176 

 

 

 

 

 

89,80 

 

Struktura 

wiekowa radnych 

w gminie i 

powiecie 

 

 

24-67 

 

 

24-68 

 

 

0 - 1 

 

 

- 
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W analizowanym okresie widać spadek liczby ludności powiatu raciborskiego. Liczba 

mieszkańców spadła z 104 364 w 2014 roku do 103504 mieszkańców w 2015 roku. Należy 

jednak zaznaczyć, że nie tylko powiat raciborski boryka się z problemem malejącej liczby 

ludności – zjawisko to dotyka całego kraju.  

Pozytywnym zjawiskiem jest wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów gospodarczych 

zakładanych przez młodych mieszkańców powiatu. W 2014 roku liczba ta wynosiła 196                    

i zwiększyła się o 176 podmiotów w 2015 i wynosiła 372 – wzrost o 89,80 %. 

Wiek radnych w gminach i powiecie praktycznie nie uległ zmianie biorąc pod uwagę rok 

bazowy – w 2014 roku przedział wiekowy wynosił od 24 do 67 lat, natomiast w roku 2015 

wynosił od 24 do 68 lat. Zmiana o jeden rok.  

 

C 2.5 Wzbogacanie kapitału ludzkiego powiatu przez napływ nowych mieszkańców 

integrujących się ze społecznością lokalną 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba nowych mieszkańców 

- liczba nowych mieszkańców w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym  

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego.  

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane 

wyjściowe (za 

rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba nowych 

mieszkańców 

 

1 029 

 

1 083 

 

54 

 

        5,25 

 

Liczba nowych 

mieszkańców w 

wieku 

produkcyjnym i 

przedprodukcyjnym 

 

 

394 

 

 

463 

 

 

69 

 

 

       17,51 
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Pomimo malejące liczby mieszkańców powiatu, zaobserwowano pozytywne zjawisko                      

w postaci wzrostu liczby nowych mieszkańców oraz wzrostu liczby nowych mieszkańców                  

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym. 

Liczba nowych mieszkańców wzrosła z 1029 w 2014 roku o 54 mieszkańców i w 2015 roku 

wynosiła 1083 mieszkańców  - wzrost o 5,25 %. Jeśli chodzi o liczbę nowych mieszkańców              

w wieku produkcyjnym i przedprodukcyjnym to w porównaniu do roku bazowego w roku 

2015 wzrosła o 69 osoby i wynosiła 463 – wzrost o 17,51% 

 

 

III. CEL STRATEGICZNY C3 WYRÓŻNIAJĄCE WARUNKI BUDUJĄCE 

WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA W POWIECIE  

 

Monitorowanie postępu realizacji celu C.3 prowadzone jest w oparciu o analizę 

poszczególnych czterech  celów szczegółowych. 

 

C3.1 Wysoki poziom bezpieczeństwa wynikający z dobrych relacji sąsiedzkich, 

zachowania tradycyjnych wartości społecznych oraz sprawnego funkcjonowania służb 

publicznych 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

-  liczba mieszkańców i rodzin wymagających wsparcia z opieki społecznej 

- liczba działających organizacji pozarządowych na rzecz społeczności lokalnych, w tym   

Lokalne Grupy Działania 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz komórek 

organizacyjnych Starostwa Powiatowego w Raciborzu. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 
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Liczba 

mieszkańców i 

rodzin 

wymagających 

wsparcia z 

opieki 

społecznej 

 

2 187- liczba 

mieszkańców 

 

397- liczba 

rodzin 

 

 

 

 

2 024- liczba 

mieszkańców 

 

385- liczba 

rodzin 

 

 

 

- 163 

 

 

- 12 

 

 

- 7,45 

 

 

- 3,02 

 

Liczba 

działających 

organizacji 

pozarządowych 

na rzecz 

społeczności 

lokalnych, w 

tym Lokalne 

Grupy Działania 

 

 

 

 

99 

 

 

 

 

101 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2,02 

 

 Pozytywnym zjawiskiem jest malejąca liczba mieszkańców i rodzin korzystających                          

z pomocy społecznej. W 2015 roku, w porównaniu do roku 2014, o 163 mieszkańców 

zmniejszyła się liczba potrzebujących wsparcia z opieki społecznej i wynosiła odpowiednio 

2187 mieszkańców w 2014 roku i 2024 w 2015 – spadek o 7,45 %. Natomiast jeśli chodzi                  

o liczbę rodzin, to w 2014 roku ich liczba wynosiła 397, a w 2015 wynosiła 385 -  spadła o 12 

rodzin czyli 3,02%. Spadek ten może świadczyć o stopniowym usamodzielnianiu się 

społeczeństwa lub o zjawisku migracji. 

Nieznacznie wzrosła liczba działających organizacji pozarządowych na rzecz społeczności 

lokalnych – w tym LGD. W 2014 roku w powiecie działały 99 organizacji, w 2015 przybyły 

dwie co w sumie dało 101 organizacji – wzrost o 2 czyli o 2,02% 

 

 

C3.2 Wysoka jakość zagospodarowania przestrzennego powiatu przejawiająca się w 

estetyce i funkcjonalności przestrzenie oraz czystości środowiska przyrodniczego 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu było zaplanowane w oparciu o następujące wskaźniki: 

- poziom zanieczyszczeń składowych środowiska przyrodniczego 

- wskaźniki czystości powietrza w powiecie na tle województwa Śląskiego 

 

Jednakże po przeanalizowaniu możliwości uzyskania odpowiednich danych dokonano 

zmiany mierników Celu Szczegółowego C3.2. Zaplanowane mierniki byłyby trudne do 
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monitorowania, gdyż w powiecie raciborskim nie ma stałych punktów pomiarowych poziomu 

zanieczyszczeń powietrza. Ostatnie pomiary jakości powietrza prowadzone były na terenie 

Powiatu Raciborskiego w latach  2005 – 2010. Począwszy od 2011 roku na terenie powiatu 

nie dokonuje się pomiarów jakości powietrza, stan jakości powietrza atmosferycznego jest 

określany w ramach strefy śląskiej. 

Nowe wskaźniki dotyczą czystości wód powierzchniowych i podziemnych w powiecie 

raciborskim. Ocenę jakości wód powierzchniowych i podziemnych na terenie powiatu 

raciborskiego przeprowadza Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Monitoring wód 

obejmuje punkty pomiarowo – kontrolne wskazane w tabelach. Dlatego też zaproponowane 

nowe mierniki są bardziej miarodajne i możliwe do porównania w latach następnych. 

Zgodnie z powyższym monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu                    

o następujące wskaźniki: 

- wskaźniki czystości wód powierzchniowych w powiecie 

- wskaźniki czystości wód podziemnych w powiecie 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

- wskaźniki czystości wód powierzchniowych w powiecie : 

Punkt 

pomiarowo - 

kontrolny 

Rok Klasa elementów 

 

Stan/ 

potencjał 

ekologii - 

czny 

biolo- 

gicznych 

hydromorfo- 

logicznycznych 

fizyko-

chemicznych 

fizyko-

chemicznych – 

specyficzne 

zanieczyszcz. 

syntetyczne. i 

niesyntetyczne 

Odra –w 

Chałupkach  

2014 IV I PSD II słaby 

2015 IV I PSD II słaby 

Odra- w 

Krzyżanowicach  

2014 III II II I umiarkowa

-ny 

2015 III II II I umiarkowa

-ny  

Ruda – ujście do 

Odry 

2014 IV II PPD II słaby 

2015 IV II PPD II słaby 

Psina- 

miejscowość 

Bieńkowice 

2014 II II PSD I umiarkowa

-ny 

2015 II II PSD I umiarkowa

-ny 

 

 

Klasyfikacja stanu/potencjału ekologicznego wód powierzchniowych: 
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- klasa I – stan bdb/ potencjał maks. – dla wód o niezmienionych warunkach przyrodniczych 

lub zmienionych tylko w bardzo niewielkim stopniu, 

- klasa II – stan db/ potencjał db – gdy zmiany warunków przyrodniczych w porównaniu do 

warunków niezakłóconych działalnością człowieka są niewielkie, 

- klasa III – stan/potencjał umiarkowany – obejmujący wody przekształcone w średnim 

stopniu, 

- klasa IV – stan/potencjał słaby – wody o znacznie zmienionych warunkach przyrodniczych 

(biologicznych, fizyko-chemicznych, morfologicznych), gdzie gatunki roślin i     zwierząt 

znacznie różnią się od tych, które zwykle towarzyszą danemu typowi jednolitej części 

wód, 

- klasa V – stan/potecjał zły – wody o poważnie zmienionych warunkach przyrodniczych, 

w których nie występują typowe dla danego rodzaju wód gatunki 

- PSD - poniżej stanu dobrego, PPD – poniżej potencjału dobrego 

 

 

    - wskaźniki czystości wód podziemnych w powiecie 

 

Punkt pomiarowy Użytkowanie terenu 

 

Rok Klasa jakości 

wód 

Tworków 

Krzyżanowice 
grunty orne 

2015 III 

2014 III 

Owsiszcze 

Krzyżanowice 
grunty orne 

2015 IV 

2014 II 

Krzanowice 

Krzanowice 
zabudowa wiejska 

2015 II 

2014 II 

Rudyszwałd 

Krzyżanowice 
grunty orne 

2015 IV 

2014 IV 

 

Klasyfikacja jakości wód podziemnych: 

 

- klasy  I, II, III dobry stan chemiczny 

- klasy IV, V słaby stan chemiczny 

 

Z powyższych danych wynika iż czystość wód powierzchniowych w powiecie w okresie 

monitorowania nie zmienia się i pozostaje na tym samym poziomie. 

Natomiast biorąc pod uwagę czystość wód podziemnych w powiecie to w przypadku jednego 

wskaźnika – w punkcie pomiarowym w Owsiszczach Krzyżanowicach odnotowano spadek 

klasy jakości wód podziemnych z II w 2014 do IV w 2015 roku.  

 

C3.3 Dostępność usług i udogodnień wspierających rozwój rodzin 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

-  liczba urodzeń, 

-  liczba wypłaconych zasiłków rodzinnych 

-  liczba miejsc w żłobkach i przedszkolach 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego.   

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły:  

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba urodzeń 

 

921 

 

890 

 

- 31 

 

- 3,37 

 

Liczba 

wypłaconych 

zasiłków 

rodzinnych 

 

15 542 liczba  

 

2 486 673,59 zł 

 

  

 

14 999  liczba 

 

2 424 332,56 zł 

 

 

- 543 

 

 

- 62 341,03 

 

-3,49 

 

 

-2,51 

 

Liczba miejsc w 

żłobkach i 

przedszkolach 

 

 

3 489 

 

 

3 450 

 

 

- 39 

 

 

- 1,12 

 

W analizowanym okresie spadła liczba urodzeń w naszym powiecie z 921 urodzeń w roku 

bazowym do 890 w roku 2015 – spadek o 31 urodzeń czyli o 3,37 %. Spadła też liczba                       

i kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych. W 2014 roku liczba zasiłków wynosiła 15 542, 

roku 2015 spadła o 543 wypłaty – spadek o 3,49 %. Kwota wypłaconych zasiłków rodzinnych 

również spadła – w 2014 roku wynosiła 2 486 673,59 zł. 

Analogicznie do spadku liczby ludności oraz spadku liczby urodzeń w powiecie spadła liczba 

miejsc w żłobkach i przedszkolach. W roku bazowym wynosiła 3489 miejsc i spadła o 39 

miejsc w roku 2015 wynosząc 3450 miejsc – spadek o 1,12 % 

 

C3.4 Dobre skomunikowanie z otoczeniem zapewniające dostęp do usług publicznych               

i rynkowych oraz rynku pracy w pobliskich aglomeracjach 
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Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- ilość regularnych połączeń komunikacji publicznej z wybranymi ośrodkami województwa: 

Racibórz-Katowice, Racibórz-Rybnik, 

- liczba pasażerów korzystających z komunikacji publicznej na trasach zewnętrznych, 

- czas przejazdu na wybranych odcinkach łączących miejscowości powiatu z wybranymi 

ośrodkami województwa (badania realizowane w wybranych okresach) 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane                               

z Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej PKS w Raciborzu oraz  Polskich Kolei 

Państwowych INTERCITY. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły: 

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Ilość 

regularnych 

połączeń 

komunikacji 

publicznej z 

wybranymi 

ośrodkami 

województwa: 

Racibórz-

Katowice, 

Racibórz-

Rybnik 

 

 

 

 

PKS 

Racibórz –

Rybnik – 

Racibórz – 2 

połączenia w dni 

robocze, 3 

połączenia w 

weekendy 

PKS 

 

Racibórz –

Rybnik – 

Racibórz – 2 

połączenia w dni 

robocze, 3 

połączenia w 

weekendy 

 

 

 

0 

 

 

 

           0 

PKP Intercity 

Racibórz – 

Katowice -2 

Racibórz –

Rybnik – 2( w 

tym jedno 

sezonowo) 

PKP Intercity 

 

Racibórz – 

Katowice -2 

Racibórz –

Rybnik – 2( w 

tym jedno 

sezonowo) 

 

 

 

 

0 

 

 

 

 

          0  

 

Liczba 

pasażerów 

korzystających z 

komunikacji 

PKS 

 

37 000 osób 

miesięcznie 

(rok szkolny) 

PKS 

 

37 000 osób 

miesięcznie 

(rok szkolny) 

 

 

 

0 

 

 

 

          0 
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publicznej na 

trasach 

zewnętrznych 

PKP Intercity 

 

bd 

PKP Intercity 

 

bd 

 

           - 

 

          -  

 

Czas przejazdu 

na wybranych 

odcinkach 

łączących 

miejscowości 

powiatu z 

wybranymi 

ośrodkami 

województwa 

(badania 

realizowane w 

wybranych 

okresach) 

PKS 

60 minut 

(Racibórz – 

Rybnik) 

 

PKS 

60 minut 

(Racibórz – 

Rybnik) 

 

  

PKP Intercity 

Racibórz – 

Katowice    1h 

36 min 

Racibórz-

Rybnik 34 min 

 

PKP Intercity 

 

Racibórz – 

Katowice     

1h 48 min, 

Racibórz-

Rybnik 39 min 

 

 

 

- 12  

 

 

-5  

 

 

 

       -12,5  

 

 

     -   14  

 

 

W monitorowanym okresie na podstawie danych uzyskanych z PKS Racibórz, w roku 2014                

i 2015 nie kursowały bezpośrednie połączenia z Katowicami, kursowały połączenia                          

z Rybnikiem – 2 połączenia w dni robocze oraz 3 połączenia w weekendy. Czas przejazdu 

wynosił 60 minut, liczba pasażerów to 37 000 miesięcznie w roku szkolnym. Wartości w roku 

2014 i 2015 nie zmieniły się. 

Połączenia PKP Intercity to w latach 2014 i 2015 na odcinkach Racibórz- Katowice oraz 

Racibórz Rybnik uruchamiane były dwa pociągi, w tym jeden sezonowo. Średni czas 

przejazdu składów PKP Intercity na odcinku Racibórz – Katowice wynosił w 2014 roku 1                

h 36 min, a w 2015 roku 1h i 48 min. Natomiast na odcinku Racibórz – Rybnik czasy te 

wynosiły odpowiednio 34 minuty i 39 minuty w 2015 roku.  

W monitorowanym okresie trasy Racibórz – Katowice, Racibórz – Rybnik były obsługiwane 

również przez PKP Koleje Śląskie. Dokładne dane odnośnie ilości połączeń i korzystających 

z nich pasażerów oraz czasu przejazdu, zostaną przedstawione w kolejnym raporcie, po 

uzyskaniu odpowiednich danych. 

 

IV. CEL STRATEGICZNY C4 SILNA POZYCJA POWIATU 

RACIBORSKIEGO W OTOCZENIU  

 

Monitorowanie postępu realizacji celu C.4 prowadzone jest w oparciu o analizę 

poszczególnych czterech  celów szczegółowych. 
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C 4.1 Kooperacja samorządów lokalnych powiatu w planowaniu rozwoju, 

przygotowaniu projektów, pozyskiwaniu środków unijnych i realizowaniu działań                             

o znaczeniu strategicznym dla rozwoju powiatu i jego gmin 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- wartość projektów realizowanych w partnerstwie samorządów lokalnych powiatu 

- liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego oraz komórek i jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły: 

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Wartość 

projektów 

realizowanych 

w partnerstwie 

samorządów 

lokalnych 

powiatu
3
 

 

 

 

3 979 158,66 

 

 

 

6 429 100,07   

 

 

 

2 449 941,41 

 

 

 

61,56 

 

Liczba 

projektów 

opracowanych 

wspólnie przez 

gminy i powiat 

 

 

18 

 

 

12 

 

 

-6  

 

 

-33,33 

 

W monitorowanym okresie kooperacja samorządów lokalnych powiatu zaowocowała 

wspólną realizacją 18 projektów w 2014 roku (wartość tych projektów wyniosła 

3 979 158,66zl.), natomiast w 2015 takich projektów było 12,  jednakże wartość ich wzrosła         

o 61,56 % - liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat spadła o 33,33% , 

wartość tych projektów wzrosła o 2 449 941 zł.  

 

                                                 
3
 Za partnerstwo przyjęto też udzielanie pomocy finansowej innemu podmiotowi na realizacje zadania. 

Szczegółowy opis projektów, których dotyczą dane z punku C.1.4  przedstawiono w Załączniku  – tabela nr1  
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C 4.2 Integracja działań samorządów lokalnych w przekształcaniu potencjałów powiatu 

w spójną ofertę dla inwestorów, turystów i potencjalnych mieszkańców 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba nowych inwestorów podejmujących działalność w powiecie 

- liczba turystów odwiedzających powiat 

- liczba nowych mieszkańców 

- liczba wydarzeń – kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, biznesowych – o randze 

ponadlokalnej organizowanych w powiecie 

- liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z gmin 

powiatu raciborskiego oraz komórek i jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły: 

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba nowych 

inwestorów 

podejmujących 

działalność w 

powiecie 

 

 

 

106 

 

 

 

89 

 

 

 

-17  

 

 

 

16,03 

 

Liczba turystów 

odwiedzających 

powiat 

 

 

74 291 

 

 

104 268 

 

 

29 977 

 

 

          40,35 

 

Liczba nowych 

mieszkańców 

 

1143 

 

1205 

 

62 

 

5,42 
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Liczba 

wydarzeń – 

kulturalnych, 

społecznych, 

edukacyjnych, 

biznesowych – o 

randze 

ponadlokalnej 

organizowanych 

w powiecie 

 

 

 

150 

 

 

 

162 

 

 

 

12 

 

 

 

8 

 

Liczba 

projektów 

opracowanych 

wspólnie przez 

gminy i powiat 

 

 

5 

 

 

 

6 

 

 

 

1 

 

 

20 

 

W analizowanym okresie liczba nowych inwestorów podejmujących działalność w powiecie 

w 2015 roku w porównaniu do roku 2014 spadła o 17 czyli o 16,03 %.  

Wzrosła natomiast liczba turystów odwiedzających powiat. W 2014 roku powiat odwiedziło 

74 291 turystów, w 2015 było ich 104 268 – wzrost o 29 977 czyli o 40,35 %. 

Liczba nowych mieszkańców wzrosła z 1143 w 2014 roku o  62 mieszkańców i w 2015 roku 

wynosiła 1205 mieszkańców  - wzrost o 5,42%. 

Wzrosła również liczba wydarzeń – kulturalnych, społecznych, edukacyjnych, biznesowych – 

o randze ponadlokalnej organizowanych w powiecie. W 2014 roku takich wydarzeń było 150, 

natomiast w roku 2015 już 162 wydarzenia – wzrost o 12 wydarzenia czyli o 8 %. 

Z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w naszym powiecie w 2014 roku należy 

wymienić: 

- XIV Eko- Wystawa 2014 – Ciepło przyjazne środowisku”. W wystawie wzięło udział 119 

wystawców, odwiedziło ja ok 35 000 osób, 

- Dożynki Powiatowe 2014, 

- VII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 

- Piknik z Gminą Nędza na Zamku Piastowskim w Raciborzu „Czym Nędza bogata” 

- Przemarsz Króla Jana III Sobieskiego, 

- Wielkanocna Procesja Konna, 

- Konferencja w ramach projektu „Kraina Golężyców jako polsko-czeski produkt turystyczny.  

Od Hradca na Morawicą do Raciborza” na Zamku Piastowskim w Raciborzu  

- XXII Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, 

- II Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice,  
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- Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, 

- Bicie rekordu Guinessa w marszu z kijkami, 

- Jarmark na granicy, 

- Pływadło 2014 

- VI Festiwal Średniowieczny, 

- Introfestiwal  

- X Forum Osób Niepełnosprawnycg, 

- X Raciborskie Dni Promocji Zdrowia, 

- XVI Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwości Dookoła Polski, 

- Forum Przemysłu i Energetyki Słonecznej, 

- III Festiwal Piosenki Europejskiej 2014 – podtytuł “Warsztaty Sztuki Wokalnej i Festiwal 

Piosenki Europejskiej w ramach Międzynarodowego Tygodnia Kultury na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu”. 

 

Z najważniejszych wydarzeń jakie miały miejsce w naszym powiecie w 2015 roku należy 

wymienić: 

-  IV Festiwal Piosenki Europejskiej 2015, 

- Konferencja Odnawialne Źródła Energii w Raciborzu - rozwiązania i instrumenty wsparcia 

dla samorządów, wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni i mieszkańców”, 

- Pływadło 2015 

- VII Festiwal Średniowieczny, 

- Introfestiwal, 

-  XIV Eko- Wystawa 2015 – Ciepło przyjazne środowisku”. W wystawie wzięło udział 131 

wystawców, odwiedziło ją ok 35 000 osób, 

- Dożynki Powiatowe 2015, 

- VII Powiatowy Konkurs Potraw Regionalnych „Nasze Kulinarne Dziedzictwo” 

- Piknik z Gminą Nędza na Zamku Piastowskim w Raciborzu „Czym Nędza bogata” 

- Wielkanocna Procesja Konna, 

- XI Forum Osób Niepełnosprawnych, 

- Zdrowie Psychiczne wyzwaniem od juniora do seniora, 

- XVII Rajd Rowerowy Środowisk Trzeźwości Dookoła Polski, 

- XI Spotkania Przyjaciół Dzieci,  

- Kiermasze Wielkanocne i Bożonarodzeniowe, 

- Jarmark na granicy, 
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- Piknik z Gminą Nędza na Zamku Piastowskim w Raciborzu „Czym Nędza bogata” 

- Międzynarodowe Zawody Sikawek Konnych  

- XXIII Międzynarodowy Przegląd Teatrzyków Przedszkolnych, 

- III Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych Gminy Krzyżanowice,  

- Transgraniczny Festiwal Tańca Ludowego. 

 

W monitorowanym okresie jeśli chodzi o miernik dotyczący  liczby projektów opracowanych 

wspólnie przez gminy i powiat realizujących cel szczegółowy C.4.2,  to w 2014 wynosiła 5                     

i wzrosła o 20% - o jeden projekt w 2015 roku.  

 

C4.3 Integracja środowisk branżowych powiatu dla wspólnej realizacji projektów oraz 

wzmacniania pozycji w otoczeniu 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez przedsiębiorców                               

i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych  środków, 

- liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez środowiska twórcze oraz 

instytucje kultury i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków, 

- liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez instytucje naukowe                                             

i edukacyjne i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków.  

- liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat 

 

Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z organizacji 

gospodarczych działających w powiecie, dane instytucji kultury w powiecie i gminach 

Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, gmin powiatu raciborskiego oraz komórek                          

i jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły: 

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 
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Liczba i wartość 

partnerskich 

projektów 

podejmowanych 

przez 

przedsiębiorców 

i realizowanych 

przy 

wykorzystaniu 

zewnętrznych  

środków 

 

 

 

0 

 

0 

 

 

 

1 

 

50 000 zł 

 

 

 

1 

 

50 000 zł 

 

 

 

 

100%  

 

 

 

Liczba i wartość 

partnerskich 

projektów 

podejmowanych 

przez 

środowiska 

twórcze oraz 

instytucje 

kultury i 

realizowanych 

przy 

wykorzystaniu 

zewnętrznych 

środków 

 

 

 

 

10 

 

55 429,82 zł 

(dane niepełne) 

 

 

 

 

3 

 

7 500 zł 

(dane niepełne)  

 

 

 

 

- 7 

 

-  

 

 

 

 

-70  

 

- 

 

Liczba i wartość 

partnerskich 

projektów 

podejmowanych 

przez instytucje 

naukowe i 

edukacyjne i 

realizowanych 

przy 

wykorzystaniu 

zewnętrznych 

środków. 

 

 

 

 

29 

 

 

 

1 145814,76 

(dane niepełne) 

 

 

 

 

21 

 

102509,43€ 

 

470016,03 zł  

(dane niepełne) 

 

 

 

 

- 8 

 

 

 

- 

 

 

 

 

- 27,58  

 

 

 

- 

 

Liczba 

projektów 

opracowanych 

wspólnie przez 

gminy i powiat 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

150  

 

W monitorowanym okresie liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez 

przedsiębiorców i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych  środków w roku 2014 
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wynosiła 0, natomiast w 2015 roku zrealizowano jeden projekt partnerskie podejmowany 

przez przedsiębiorców i realizowany przy wykorzystania środków zewnętrznych o wartości 

50 000 zł.  

Jeśli chodzi o liczbę i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez środowiska 

twórcze oraz instytucje kultury i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków to 

w 2014 roku było takich projektów 10, w roku 2015 zanotowano spadek o 7 czyli o 70 %.  

Analiza celu szczegółowego C.4.3 w przypadku miernika liczba i wartość partnerskich 

projektów podejmowanych przez środowiska twórcze oraz instytucje kultury i realizowanych 

przy wykorzystaniu zewnętrznych środków w odniesieni do wartości projektów nie była 

możliwa. Przedstawione  dane nie są do końca miarodajne. Wynika to z faktu, iż nie 

otrzymano pełnych danych dotyczących wartości realizowanych projektów. W związku                    

z powyższym należy rozważyć czy w przyszłości brać pod uwagę wartość projektów                         

w ramach powyższego miernika. 

Liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez instytucje naukowe                          

i edukacyjne i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków w roku 2014 roku 

wynosiła 29, w 2015 wynosiła 21 – spadek o 8 czyli o 27,58 % .  

Analiza celu szczegółowego C.4.3 w przypadku miernika liczba i wartość partnerskich 

projektów podejmowanych przez instytucje naukowe i edukacyjne i realizowanych przy 

wykorzystaniu zewnętrznych środków w odniesieni do wartości projektów nie była możliwa. 

Przedstawione  dane nie są do końca miarodajne. Wynika to z faktu, iż nie otrzymano pełnych 

danych dotyczących wartości realizowanych projektów. W związku z powyższym należy 

rozważyć czy w przyszłości brać pod uwagę wartość projektów w ramach powyższego 

miernika. 

W 2014 liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat wyniosła 2 i wzrosła 

o 1 w roku 2015. 

 

C4.4 Realizacja flagowych projektów łączących gminy powiatu oraz tworzących jego 

wyróżniki w otoczeniu 

 

Monitorowanie postępu realizacji celu prowadzone jest w oparciu o następujące wskaźniki: 

- liczba wydarzeń łączących wszystkie gminy powiatu i powiat oraz liczba uczestników tych 

wydarzeń 

- liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy i powiat 
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Dane nt. osiągniętych wielkości poszczególnych wskaźników zostały pozyskane z  gmin 

powiatu raciborskiego oraz komórek i jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego. 

 

Osiągnięte w okresie objętym monitoringiem wartości wskaźników wyniosły: 

 

Miernik Dane wyjściowe 

(za rok 2014) 

Dane za 2015 Różnica w 

porównaniu do 

roku 

poprzedniego 

Zmiana w % 

 

Liczba 

wydarzeń 

łączących 

wszystkie gminy 

powiatu i powiat 

oraz liczba 

uczestników 

tych wydarzeń 

 

30 liczba 

wydarzeń 

 

13450 

uczestników 

(dane niepełne) 

 

30 liczba 

wydarzeń 

 

13450 

uczestników 

(dane niepełne) 

 

0 

 

 

- 

 

0 

 

 

- 

 

Liczba 

projektów 

opracowanych 

wspólnie przez 

gminy i powiat 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

200 

 

Biorąc pod uwagę rok 2014 i 2015 to liczba wydarzeń łączących wszystkie gminy powiatu               

i powiat oraz liczba uczestników tych wydarzeń nie uległa zmianie i pozostała na poziomie 30 

wydarzeń, liczba uczestników tych wydarzeń również nie uległa zmianie i wynosiła 13450 

uczestników. Należy jednak dodać, ze dane odnoszące się do liczby uczestników wydarzeń 

łączących wszystkie gminy i powiatu i powiat są niepełne -  nie udało się uzyskać pełnej 

informacji na temat liczby uczestników, w związku z powyższym należy rozważyć czy                  

w przyszłości brać pod uwagę liczbę uczestników w ramach powyższego miernika. 

 

W ramach celu szczegółowego C.4.4 Liczba projektów opracowanych wspólnie przez gminy          

i powiat w roku 2014 wynosiła 1 ( była to  XIV Eko- Wystawa 2014 – „Ciepło przyjazne 

środowisku”), a w 2015 roku wzrosła o 1 projekt  i wynosiła 2 projekty( XIV Eko- Wystawa 

2015 – „Ciepło przyjazne środowisku” oraz wydanie foldera promocyjnego pt. „Skarby 

raciborskiej ziemi”). 
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V. PODSUMOWANIE  

 

Monitoring strategii jest stałym i ciągłym procesem obserwacji, mającym na celu zapewnienie 

informacji na temat słuszności i skuteczności podejmowanych działań. Przedstawiony raport 

otwarcia z monitoringu Strategii Rozwoju Powiatu Raciborskiego na lata 2014-2020 został 

sporządzony na podstawie zebranych danych z gmin powiatu raciborskiego, komórek 

starostwa powiatowego, jednostek organizacyjnych powiatu raciborskiego oraz na podstawie 

innych ogólnodostępnych danych, zgodnie z  miernikami realizacji celów rozwoju powiatu 

raciborskiego. Zamieszczona w Strategii lista mierników stanowi listę wyjściową. Mierniki 

 w trakcie analizy zostały poddane weryfikacji pod katem dostępności danych. W przypadku 

zbytniej ogólności miernika lub trudności w uzyskaniu danych, zasygnalizowano konieczność 

jego zmiany oraz rozważenia czy w przyszłości dany element powinny podlegać analizie. 

Odnosi się to do  następujących mierników: w C.1.4 liczba firm usługowych i rzemieślniczych 

oraz poziom zatrudnienia w usługach i rzemiośle, w C.2.1 struktura wykształcenia oraz                  

w C.4.3 liczba i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez środowiska twórcze 

oraz instytucje kultury i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków i liczba                 

i wartość partnerskich projektów podejmowanych przez instytucje naukowe i edukacyjne                    

i realizowanych przy wykorzystaniu zewnętrznych środków, w C.4.4 liczby uczestników 

wydarzeń łączących wszystkie gminy i powiatu i powiat.  Po przeanalizowaniu zaplanowanych 

w Strategii mierników w ramach celu szczegółowego C.3.2 dokonano ich zmiany                       

i przedstawiono inne w oparciu o dostępne dane. 

Należy pamiętać, iż Strategia została przygotowana w oparciu o dostępną wiedzę w 2014 

roku. W dokumencie dołożono starań aby uwzględnić różne procesy rozwoju, lecz wraz  

z upływem czasu, zarówno część diagnostyczna, jak i inne części Strategii (w tym mierniki) 

mogą ulegać stopniowej dezaktualizacji. Analiza wartości przyjętych mierników w okresie 

monitorowanym wskazuje, iż założone w Strategii cele są realizowane. 

W związku z tym, iż rok 2014 został w raporcie przyjęty jako rok bazowy, a rok 2015 jest  

pierwszym rokiem realizacji założeń zawartych w Strategii, niemożliwa jest ocena trendów 

rozwoju. Analiza postępu realizacji działań  i projektów pozwalających osiągnąć cele rozwoju 

powiatu raciborskiego (zawartych w tabeli nr 5 Strategii ) może zostać przeprowadzona po co 

najmniej dwóch  latach realizacji dokumentu strategicznego czyli najszybciej w roku 2017.  

Dla wszystkich działań i projektów wymienionych w Strategii jako horyzont realizacji celu 

rozwoju powiatu raciborskiego ustalono rok 2020. 
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Biorąc pod uwagę fakt, iż we współczesnym społeczeństwie ciągle wzrasta dynamika 

kształtowania się nowych wzorców zachowań,  preferencji, trendów społecznych, co z kolei 

przekłada się na nową treść wizji i celów rozwoju powiatu, trzeba pamiętać,  że finalizacja 

procesu formułowania strategii nie jest równoznaczna z zamknięciem procesu kreatywnego 

myślenia o przyszłości obszaru i kształtowania lokalnej polityki. Warto więc zastanowić się 

czy jest potrzebna aktualizacji Strategii.  

 

 

 

 

  Kierownik Referatu Funduszy                      Starosta Raciborski  

Zewnętrznych i Strategii Rozwoju   

 

             Ilona Bojczuk         Ryszard Winiarski  
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TABELA 1. Załącznik do punku C.4.1  

 

Lp Tytuł projektu Wartość 

projektu 

w zł. 

Termin 

finansowego 

zakończenia 

projektu 

Źródło finansowania 

Projekty zakończone w 2014 roku  

 

1. 

„Przebudowa chodnika 

przy drodze powiatowej 

DP 3529S w 

Bolesławiu” 

(Gmina Krzyżanowice) 

 

60 028,17  

 

08.01.2014 

 

Powiat Raciborski ,  

Gmina Krzyżanowice 

2.  

         

„Przebudowa chodnika 

przy DP 3516S w 

Tworkowie” 

(Gmina Krzyżanowice) 

 

59 954,89  

 

08.01.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Krzyżanowice 

3. „Wykonanie ciągu 

pieszo-rowerowego przy 

ulicy Piaskowej w 

Raciborzu” 

(Miasto Racibórz) 

 

225 792,47  

 

08.01.2014 

 

Powiat Raciborski. 

Miasto Racibórz 

4. „Remont chodnika w 

ciągu drogi DP3523S ul. 

Sylwestra w m. Rudnik” 

(Gmina Rudnik) 

 

130 154,30  

 

08.01.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 

5. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3515S 

ulicy Raciborskiej w 

Bieńkowicach 

(Gmina Krzyżanowice) 

 

1 795 

945,73  

 

15.12.2014 

Powiat Raciborski, 

Budżet Państwa, 

Gmina 

Krzyżanowice, EKO- 

PELLET 

6. „Przebudowa odcinka 

drogi powiatowej 3522S 

ul. Słowackiego w 

Modzurowie  

(Gmina Rudnik) 

 

253 092,77  

 

24.10.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 
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7. Wykonanie chodnika w 

ciągu drogi powiatowej 

Nr 3540S ul. Wolności 

w miejscowości Łańce” 

( Gmina Kornowac) 

 

119 948,33  

 

10.11.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Kornowac 

8. „Przebudowa chodnika 

przy DP 3516S w 

Tworkowie” 

(Gmina Krzyżanowice) 

 

180 087,26  

 

30.12.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Krzyżanowice 

9. „Przebudowa chodnika 

przy DP 3511S w 

Krzyżanowicach” 

(Gmina Krzyżanowice) 

 

190 546,78  

 

29.12.2014 

Powiat Raciborski, 

Gmina  

Krzyżanowice 

10. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3546S ul. 

Wiejskiej w Babicach 

(Gmina Nędza) 

 

398 444,57  

 

23.10.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Nędza 

 

11. „Remont(modernizacja) 

drogi powiatowej nr 

3519S ul. Kolonia Gacki 

w Grzegorzowicach” 

(Gmina Rudnik) 

 

144 498,66  

 

18.12.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 

12. „Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 3521S 

Szonowice – 

Modzurów” 

(Gmina Rudnik) 

 

29 969,00 

zł 

 

30.12.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 

13. „Budowa kanalizacji 

deszczowej i chodnika w 

ciągu drogi DP 3503S ul. 

Raciborska w Jastrzębiu 

(Gmina Rudnik) 

 

32 000,00 

zł 

 

29.12.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 

14. „Remont nawierzchni    
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bitumicznej odcinków 

drogi powiatowej nr 

3505S w miejscowości 

Cyprzanów i Lekartów” 

(Gmina Pietrowice 

Wielkie) 

176 926,24  16.12.2014 Powiat Raciborski, 

Gmina Pietrowice 

Wielkie 

15. „Utwardzenie 

istniejącego ciągu 

pieszego przy drodze 

powiatowej nr 3524S , 

ul. Wyzwolenia w 

miejscowości 

Krowiarki” 

(Gmina Pietrowice 

Wielkie) 

 

77 241,74  

 

14.11.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Pietrowice 

Wielkie 

16. „Utwardzenie 

istniejącego ciągu 

pieszego przy drodze 

powiatowej nr 3524S , ul 

Folwarczna w 

miejscowości 

Krowiarki” 

(Gmina Pietrowice 

Wielkie) 

 

41 023,72  

 

29.12.2014 

 

Powiat raciborski, 

Gmina Pietrowie 

Wielkie 

17. „Przebudowa chodnika 

przy drodze powiatowej 

nr 3509S w 

miejscowości Siedliska 

(Gmina Kuźnia 

Raciborska) 

 

23 992,52  

 

12.12.2014 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Kuźnia 

Raciborska 

18. „Zabezpieczenie 

budynku mieszkalnego 

wielorodzinnego 

zlokalizowanego w 

Raciborzu przy ul. 

Bosackiej 21” 

(Miasto Racibórz) 

 

 

 

39 511,51  

 

 

 

22.12.2014 

 

 

 

Powiat Raciborski, 

Miasto Racibórz 

 Razem 3 979 158,66 zł 
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Projekty zakończone w 2015 roku 

1. „Wykonanie chodnika 

w ciągu drogi 

powiatowej NR 3545S 

ul. Kolonia w 

miejscowości 

Kornowac 

(Gmina Kornowac) 

 

114 999,51  

 

8.09.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Kornowac 

2. „Wykonanie chodnika 

w ciągu drogi 

powiatowej NR 3544S 

ul. Pamiątki w 

miejscowości 

Pogrzebień 

(Gmina Kornowac) 

 

44 213,70  

 

15.09.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Kornowac 

3. „Chodnik przy ul 

Pogrzebieńskiej -

pomoc dla Powiatu” 

(Miasto Racibórz) 

 

99 989,83  

 

31.08.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Miasto Racibórz 

4. „Wykonanie chodnika 

przy DP 3536S- ul.  

Ofiar Oświęcimskich w 

miejscowości Górki 

Śląskie 

(Gmina Nędza) 

 

65 983,14  

 

30.10.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Nędza 

5. „Modernizacja 

nawierzchni drogi 

powiatowej nr 

3524Sul. Folwarcznej 

w miejscowości 

Krowiarki” 

(Gmina Pietrowice 

Wielkie) 

 

61 000,01 zł 

 

28.10.2015 

 

Powiat Raciborski , 

Gmina Pietrowice 

Wielkie 

6. „Realizacja zadań na 

drogach powiatowych  

DP 3516S oraz DP 

 

129 189,19  

 

22.12.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Krzyżanowice 
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3511S” 

(Gmina Krzyżanowice) 

8. „Przebudowa 

skrzyżowania dróg 

3514S i 3523S w 

miejscowości Rudnik 

wraz z remontem ciągu 

pieszego” 

(Gmina Rudnik) 

 

79 950 ,00  

 

30.12.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina Rudnik 

9. „Modernizacja 

elementów drogi 3547S 

w miejscowości 

Gamów” 

(Gmina Rudnik) 

 

77 922,27 zł 

 

30.12.2015 

 

Powiat Raciborski, 

Gmina  Rudnik 

10. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 3525S 

Maków-Kornice” 

(Gmina Pietrowice 

Wielkie) 

 

2 543 748,89  

 

21.12.2015 

Powiat Raciborski, 

Budżet Państwa , 

Gmina Pietrowice 

Wielkie, 

EKO-OKNA 

11. „Budowa oczyszczalni 

ścieków w 

miejscowości Rudy 

przy ul. Szkolnej” 

(Kuźnia Raciborska) 

658 493, 64  02.02.2015r Kuźnia Raciborska  

Powiat Raciborski  

12. „Przebudowa ulicy 

Mariańskiej w 

Raciborzu” 

(Miasto Racibórz) 

2 553 609,89 23.01.2015r Miasto Racibórz  

Powiat Raciborski  

 Razem  6 429 100,07 zł 


