
RAPORT O STANIE POWIATU 
RACIBORSKIEGO ZA ROK 2019



Finanse Powiatu

Dochody Powiatu wykonane: 

141.672.833,29 zł, tj. 103% planu, 
w tym:
• Bieżące: 127.413.104,36 zł,
• Majątkowe: 14.259.728,93 zł.





Wydatki Powiatu wykonane: 

139.519.377,46 zł, tj. 97% planu, 
w tym:
• Bieżące: 122.698.130,33 zł,
• Majątkowe: 16.821.247,13 zł.





Ostatecznie, na koniec roku budżetowego
wykonane dochody wyniosły 141.672.833,29 zł,
natomiast wykonane wydatki wyniosły
139.519.377,46 zł, co oznacza, że wynik
finansowy za 2019 rok był dodatni, a nadwyżkę
stanowiła kwota 2.153.455,83 zł.



Na wydatki bieżące w oświacie wydatkowano 
48.904.210,10 zł. 
Z tytułu subwencji oświatowej Powiat otrzymał 
45.940.652,00 zł.
Powiat w 2019 roku dopłacił do oświaty 
z wydatków własnych: 2.329.058,36 zł, 
dodatkowo na wydatki inwestycyjne w szkołach 
przeznaczył kwotę 1.414.846,90 zł.
Podsumowując Powiat dopłacił kwotę 
3.470.905,26 zł.



Przyznano wstępne dofinansowanie na realizację 
inwestycji w Szpitalu Rejonowym w Raciborzu na: 

• termomodernizację Szpitala – kwota 
17.300.000,00 zł (dotacja z NFOŚiGW) 
oraz 5.000.000,00 zł (pożyczka z WFOŚiGW), 

• przebudowa z rozbudową budynku szpitala 
w celu stworzenia Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego przy Szpitalu Rejonowym im. dr. 
Józefa Rostka w Raciborzu.
Przewidywany koszt zadania: 10.132.129,44 zł,
w tym dofinansowanie EFRR: 8.416.810,02 zł.



Powiatowy Zespół ds. Orzekania 
o Niepełnosprawności
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Wydział Komunikacji i Transportu

W 2019 roku Referat Rejestracji Pojazdów przyjął 
łącznie 49.048 klientów. Z możliwości internetowej 
rezerwacji terminu skorzystało w 2019 roku 6.832 
klientów. Zarejestrowanych zostało 10.307 pojazdów. 
Ogólna liczba zarejestrowanych pojazdów w Powiecie 
Raciborskim wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku 
wynosi 88.703 pojazdów. 
Wydział Komunikacji i Transportu w 2019 roku 
prowadził 3.525 postępowań związanych z ewidencją 
kierowców.



Nieodpłatna pomoc prawna

Na terenie Powiatu Raciborskiego w 2019 roku 
działały:

• 3 punkty nieodpłatnej pomocy prawnej,
• 1 punkt nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego. 
Udzielono w nich łącznie 558 porad prawnych, 



• Powiat Raciborski w 2019 roku w ramach 
utrzymania i poprawy bezpieczeństwa publicznego 
przekazał:

 50.000,00 zł dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Raciborzu.

 15.850,00 zł  dla Komendy Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Raciborzu.

 7.117,11 zł  na zawody sportowo-pożarnicze, 
podnoszące wiedzę w zakresie pożarnictwa oraz 
sprawność bojową.

 7.099,56 zł dla Powiatowej Stacji Sanitarno 
Epidemiologicznej

Bezpieczeństwo publiczne



Edukacja publiczna

Powiat Raciborski dopłacił w 2019 roku do realizacji 

bieżących działań oświatowych kwotę 2.329.058,10 zł, 

a w przypadku ujęcia w analizie wydatków 

inwestycyjnych finansowanych ze środków własnych 

daje to kwotę 3.470.905,26 zł. 



Promocja i ochrona zdrowia

• Zakup ambulansu sanitarnego wg PN EN 1789 wraz z 
wyposażeniem na rzecz Samodzielnego Publicznego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej Szpitala Rejonowego im. dr. Józefa Rostka 
w Raciborzu. 
Koszt zadania: 497.002,83 zł. 



• Remont podjazdu – strona lewa - Szpitala 
Rejonowego w Raciborzu przy ul. Gamowskiej 3.
Koszt zadania: 73.494,06 zł.



• Powiat Raciborski udzielił w 2019 roku 
wsparcia raciborskiemu szpitalowi w kwocie:
5.800.000,00 zł, w tym:

pokrycie straty szpitala za 2018 rok – 
4.300.000,00  zł,

umorzenie pożyczki udzielonej przez Powiat – 
1.500.000,00 zł. 



Pomoc społeczna

• Powiat Raciborski w ramach pomocy społecznej 
przekazał, w 2019 roku, w formie dotacji bieżących 
kwotę 3.269.167,31 zł dla domów pomocy 
społecznej.

• Ponadto w ramach wydatków majątkowych w Domu 
Pomocy Społecznej „Złota Jesień” w Raciborzu 
przeznaczono kwotę w wysokości 81.561,00 zł :

 zakup i montaż klimatyzacji w pomieszczeniach DPS 
– 52.029,00 zł,



 wykonanie stanowisk postojowych dla  
samochodów osobowych w ilości 9 miejsc – 
29.532,00 zł.



• W 2019 roku swoją działalność w Powiecie 
Raciborskim wznowiły dwie Placówki Opiekuńczo – 
Wychowawcze w Cyprzanowie i Samborowicach.

 



• W trosce  o osoby niepełnosprawne zakupiony został 
samochód marki Renault o wartości około 98.000 zł 
który będzie służył podopiecznym Środowiskowej 
Świetlicy Samopomocy „Nadzieja” Caritas Diecezji 
Opolskiej w Raciborzu.



Transport
•Wymiana części taboru poprzez zakup niskoemisyjnych 
autobusów komunikacji publicznej w powiecie raciborskim. 

- W IV kwartale 2019 roku firma ABP BUS & COACH Sp. z o.o. 
S. K. ze Słupska dostarczyła 4 autobusy marki IVECO 
Crossway LE, Line 12. 

- Kolejna dostawa 6 autobusów ma nastąpić
w II kwartale 2020 roku. 



 Łączna wartość zakupu 10 sztuk nowych 
autobusów wyniesie 9.440.250,00 zł brutto.



• W 2019 roku pozyskano do floty PKS 2 fabrycznie nowe 
autobusy Mercedes Sprinter 519 w wersji turystycznej, które 
posiadają 24 miejsca siedzące.

• W grudniu 2019 roku Przedsiębiorstwo Komunikacji 
Samochodowej w Raciborzu zakupiło nowy autobus 
Mercedes-Benz 516 City. Jest to miejska wersja autobusu mini 
zapewniająca przewóz do 34 osób, w tym 15 osób na 
miejscach siedzących oraz 1 osobę niepełnosprawną na wózku 
inwalidzkim – autobus jest wyposażony w rampę dla wózków 
inwalidzkich



Drogi publiczne

• Powiat Raciborski na zadania inwestycyjne 
przeznaczył w 2019 roku kwotę
 15.696.128,84 zł.



 W tym pozyskane środki zewnętrzne: 
11.604.810,42 zł  

 Ilość dróg przebudowanych/ 
wyremontowanych w powiecie raciborskim: 
11.575,54 m,
W tym powiatowych: 3.690,54 m, 
wojewódzkich: 7.885,00 m

 Ilość przebudowanych/ wykonanych 
chodników: 3.445 m.











Inwestycje i projekty
• W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków na inwestycje 

i zakupy inwestycyjne o 28% w odniesieniu do 2018 
roku.

W 2018 roku wydatkowano kwotę 8.102.088,07 zł,

W 2019 roku wydatkowano kwotę 10.351.091,82 zł.
• W 2019 roku nastąpił wzrost wydatków na inwestycje 

w szkołach i placówkach oświatowych. Koszt 
wydatków inwestycyjnych w szkołach i placówkach 
oświatowych dla których organem prowadzącym jest 
Powiat Raciborski wyniosły: 1.141.846,90 zł



Projekty w szkołach i placówkach na terenie 
Powiatu Raciborskiego:

Łączna wartość środków pozyskanych na
11 projektów ERASMUS + realizowanych
w 2019 roku w szkołach Powiatu 
Raciborskiego wynosi 5.233.836,00 zł  

Wartość pozyskanych środków na pozostałe 
projekty realizowane w szkołach Powiatu 
Raciborskiego: 535.688,75 zł













Scalanie gruntów
• W 2019 roku została wykonana dokumentacja 

projektowa za kwotę 49.815,00 zł.  
W ramach zagospodarowania poscaleniowego 
zostanie:

 przebudowane i utwardzone 16,217 km dróg 
transportu rolnego, 

wyremontowane i oczyszczone 1812 mb rowów oraz
350 m przekładki drenarskiej



Gminy Krzyżanowice:
Krzyżanowice: 5.381.394,54 zł
Roszków: 6.335.610,71 zł 

Gmina Pietrowice Wielkie:
Amandów i Krowiarki: 11.084.525,80 zł
Samborowice: 4.728.384,69 zł
Lekartów: 1.595.835,43 zł



Suma przeznaczona na scalanie gruntów 
od 2019 roku:

27.028.429,00 zł 



Pozyskane środki finansowe z funduszy 
zewnętrznych od 2019 roku:

- zrealizowane:
28.617.030,89 zł

- rozpoczęte bądź w trakcie realizacji:
28.210.000,00 zł

- scalanie gruntów:
27.028.429,00 zł

 



Suma pozyskanych
środków finansowych:

83.855.459,89 zł



Suma pozyskanych środków 
finansowych wraz z ujęciem kwoty na 

termomodernizację szpitala:

106.155.459,89 zł



Szczegółowy Raport o stanie Powiatu 
Raciborskiego za rok 2019 znajduje się na 
stronie internetowej:  
https://bip.powiatraciborski.pl/
zarzad_powiatu/
Raport_o_stanie_powiatu.html

Dziękujemy za uwagę!!!
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