
FINANSE:
Najistotniejsze dane związane z realizacją budżetu:

1. dochody zrealizowały się w kwocie 166.490.980,01 zł 
(102% planu), w tym dochody pozyskane na dofinan-
sowanie zadań bieżących i inwestycyjnych w kwocie 
63.514.793,70 zł,

2. wydatki zrealizowały się w kwocie 150.474.980,81 zł 
(90% planu), w tym wydatki inwestycyjne w kwocie 
25.602.426,61 zł,

3. dokonano spłaty zadłużenia w kwocie 1.689.168,00 
zł. – stan zadłużenia na koniec 2020 roku wynosi 
15.269.912,00 zł.

Powiat Raciborski w 2020 roku zrealizował 88 projek-
tów na wielu płaszczyznach. 

W 2020 roku kwota pozyskanych środków finanso-
wych wyniosła ok. 67 mln zł, natomiast środki pozabu-
dżetowe wyniosły ok. 42 mln zł. Wartość wszystkich po-
zyskanych środków zewnętrznych w latach 2019 – 2020 
wyniosła 193 mln zł. 

Zarząd Powiatu zwraca uwagę na fakt, że pomimo trwa-
jącej pandemii finanse Powiatu Raciborskiego w 2020 
roku przedstawiały się bardzo dobrze.

Do najważniejszych filarów rozwoju Powiatu zaliczyć 
można edukację, pomoc społeczną, ochronę zdrowia, in-
frastrukturę drogową. 

Rozwój jednostki samorządu terytorialnego oraz jej 
potencjał można ocenić poprzez pryzmat wydatków in-
westycyjnych oraz poziom zadłużenia. Warto podkreślić, 
że w Powiecie Raciborskim wraz ze wzrostem nakładów 
przeznaczanych na inwestycje zmniejszał się poziom za-
dłużenia Powiatu.

Inwestycje drogowe:

RAPORT O STANIE POWIATU ZA ROK 2020
POWIAT ZARZĄDZANY NA PLUS

Przebudowano/wyremontowano 
7.540 m dróg na terenie

powiatu raciborskiego, w tym:

1. powiatowych - 6.530 m
2. wojewódzkich - 1.010 m

Ilość przebudowanych/wykonanych 
chodników - 2.836,80 m

Ilość dróg powiatowych w trakcie 
przebudowy - 2.853 m

Inwestycje drogowe Powiatu Raciborskiego stworzy-
ły możliwości istotnej poprawy funkcjonalnych powiązań 
głównych dróg powiatowych z drogami wojewódzkimi 
i krajowymi oraz drogami gminnymi. 

Na realizację inwestycji i remontów kapitalnych na 
drogach niezbędne było pozyskanie środków zewnętrz-
nych, a środki Powiatu Raciborskiego stanowiły jedynie 
część udziału własnego.

Inwestycje drogowe w powiecie

38 ml zł

Inne inwestycje (zamek, szpital, PKS)

17,7 ml zł

Wartość wszystkich pozyskanych 
środków zewnętrznych w 2019 - 2020

193 ml zł



Scalanie gruntów:

Szpital:
W ramach walki z wirusem SARS-CoV-2 wprowadzona 

została sieć jednoimiennych szpitali zakaźnych. 
Szpital w Raciborzu został przekształcony w szpital jed-

noimienny zakaźny na podstawie polecenia nr 28/2020 
Wojewody Śląskiego z dnia 15 marca 2020 roku i stał się 

pierwszym szpitalem jednoimiennym w województwie 
śląskim, dedykowanym pacjentom chorym na COVID-19. 

 Szpital w okresie od 15 marca do 31 grudnia 2020 
roku otrzymał darowizny finansowe, rzeczowe, w tym 
przekazane z agencji rezerw materiałowych na kwotę 
9.377.253,78 zł.

Raciborski szpital wzbogacił się w 2020 r. o:
1. zbiornik magazynowy tlenu medycznego wraz z czę-

ściowo nową instalacją, zdolność magazynowania tle-
nu medycznego wzrosła do 180%,

2. nowoczesny ambulans,
3. stół operacyjny wraz z wyposażeniem,
4. respiratory, aparaty do znieczulenia i inne niezbędne 

do walki z pandemią sprzęty. 

 Szkoły:

Zarząd Powiatu Raciborskiego na czele ze Starostą Ra-
ciborskim Grzegorzem Swobodą dba o optymalną sieć 
szkół. Dostosowane do rynku pracy, różnorodne kierun-
ki kształcenia umożliwiają zdobycie wiedzy, umiejętności 
i kompetencji kluczowych niezbędnych do podjęcia dal-
szej nauki czy rozpoczęcia kariery zawodowej.

Oferta kształcenia zaproponowana przez powiat jest 
wszechstronna i różnorodna (licea ogólnokształcące, 
szkolnictwo zawodowe i specjalne), ale też dostosowa-
na do oczekiwań młodzieży oraz zmieniającego się i wy-
magającego rynku pracy. Pozwala na realizację kształce-
nia w klasie o wymarzonym profilu i zawodzie pamiętając 
również o aktywnościach pozalekcyjnych, które można 
realizować w nowoutworzonym Powiatowym Centrum 
Sportu oraz Młodzieżowym Domu Kultury.

Pomoc społeczna:
Powiat Raciborski trzykrotnie pozyskał środki na wspar-

cie Domu Pomocy Społecznej „ZŁOTA JESIEŃ”w Raciborzu, 
Domu Pomocy Społecznej „Dom św. Notburgi” w Racibo-
rzu oraz Dom Pomocy Społecznej „Różany Pałac” w Krzy-
żanowicach na współrealizację projektu:

• „Śląskie KADRY DPS vs. COVID-19”, kwota 614.294,36 zł,
• „Śląskie Pomaga”, kwota 83.000,00 zł,

Staraniem Zarządu Raciborskie Domy Pomocy Spo-
łecznej oraz DPS w Krzyżanowicach otrzymały testy an-
tygenowe Panbio (firmy Abbott) oraz pulsoksymetry. 

Powiat Raciborski w ramach dofinansowania przez 
PFRON zakupił kolejne samochody przystosowane dla 
osób niepełnosprawnych. 

Starosta wraz z Radą Powiatu Raciborskiego zorgani-
zował akcję pn. „Paczka Mikołajkowa dla wychowanków 
Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych z terenu po-
wiatu raciborskiego”.

Transport:
W ramach inwestycji wymieniono 10 zużytych i nie-

spełniających norm w zakresie emisji spalin i hałasu au-
tobusów na 10 nowych, niskoemisyjnych i niskopodło-
gowych pojazdów. 

Powiat Raciborski jako organizator powiatowo-gmin-
nego publicznego transportu zbiorowego nieustannie 
dokłada starań, aby podróżowanie środkami komunikacji 
zbiorowej było jak najdogodniejszym sposobem podró-
żowania dla wszystkich pasażerów. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego zwrócił szczególną uwa-
gę na udogodnienia dla osób starszych dlatego też po 
uzgodnieniu z włodarzami Gmin wprowadził z dniem 
1 września 2020 roku bezpłatną komunikację dla seniorów.

Produkcja oraz emisja
pamiątkowego banknotu 0 Euro

z wizerunkiem Zamku
Piastowskiego w Raciborzu

Scalanie gruntów

11 ml zł

Projekty w szkołach powiatowych

14 ml zł
Powiat Raciborski w 2020 roku przystąpił 
do realizowanego projektu pt.: „Wspar-

cie dzieci umieszczonych w pieczy za-
stępczej w okresie epidemii COVID-19”

W ramach realizacji projektu podopiecz-
ni otrzymali:

• 154 laptopy wraz z oprogramowaniem 
MS Office,

• 7 projektorów multimedialnych,
• 5 tablic interaktywnych,

• jak również środki ochrony osobistej.

Powiat Raciborski zajął 4 miejsce
w Ogólnopolskim Rankingu Gmin
i Powiatów w kategorii powiatów

do 120 tysięcy mieszkańców


