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Wstęp

01



Szanowni Państwo,

Raport o stanie Miasta Racibórz w roku 2018 jest wymagany Ustawą z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (art. 28aa). Stanowi on opis podjętych 
dotychczas przez samorząd działań administracyjnych i gospodarczych, służą-
cych utrzymaniu zasobów miasta oraz działaniom na rzecz jego rozwoju - w tym 
zmianom kształtującym przestrzeń publiczną. Celem przygotowania niniejszego 
opracowania było uzyskanie dokładnego wglądu w sytuację gospodarczą i spo-
łeczną Raciborza w zakończonym roku. Ma to szczególne znaczenie, ponieważ 
w listopadzie 2018 r. odbyły się wybory samorządowe, których konsekwencją była 
zmiana na stanowisku Prezydenta.

W celu sporządzenia raportu zgromadzone zostały szczegółowe dane o wszystkich 
aspektach funkcjonowania miasta, w zależności od ich dostępności oraz stanu na 
31 grudnia 2018 r. Dokument obrazuje bieżącą sytuację miasta oraz zachodzące 
trendy rozwojowe i  jest podstawą do obiektywnej, przeprowadzonej w oparciu 
o zagregowane dane, oceny możliwości i kierunków dalszego rozwoju Raciborza. 
Jest opisem, do którego będzie się można odwoływać w trakcie realizacji strategii, 
śledząc postępy wdrażania zaplanowanych działań. Raport obejmuje podsumo-
wanie działalności Prezydenta w 2018 roku, w szczególności zaś zawiera analizę 
następujących obszarów tematycznych:

•  środowisko naturalne,
•  finanse miasta,
•  budżet obywatelski,
•  rozwój gospodarczy,
•  warunki życia mieszkańców (w tym sytuacja mieszkaniowa, wodociągi 

i kanalizacja, drogi, gospodarka odpadami),
•  realizacja polityk, programów, strategii,
•  pomoc społeczna,
•  oświata,
•  realizacja uchwał,
•  kultura i sport, 
• turystyka i zabytki.

Treść dokumentu została podzielona na trzy główne części. W pierwszej znalazły 
się podstawowe informacje na temat Raciborza z położeniem nacisku na ana-
lizę sytuacji demograficznej i zjawiska depopulacji z  jakim w ostatnich latach 
boryka się miasto. Ponadto zawarto w niej informacje o wynikach finansowych 
osiągniętych w roku sprawozdawczym. Podsumowano więc dochody, wydatki 
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oraz zadłużenie i jego zmianę w stosunku do roku 2017. W ostatnim podrozdziale 
umieszczone zostały wybrane finansowe informacje o wynikach działalności 
spółek gminnych.

Druga część dokumentu to informacje o strategiach i programach, których zapi-
sy regulowały funkcjonowanie samorządu w poprzednim roku. To one stanowiły 
podstawę do sporządzenia kolejnej części raportu zawierającej część analityczną 
i prezentującej najważniejsze efekty działań. Należy podkreślić, że raport odnosi 
się tylko do wybranych, najważniejszych obszarów funkcjonowania miasta. Kry-
terium doboru była ich istotność dla codziennego życia jego mieszkańców. Tym 
samym raport nie stanowi oceny realizacji poszczególnych dokumentów i progra-
mów strategicznych, bo te można znaleźć w sporządzanych okresowo raportach 
tematycznych i branżowych ewaluacjach, które są udostępnione do informacji 
publicznej. 

Analiza zgromadzonych danych pozwoliła na zidentyfikowanie zarówno atutów 
miasta, jak również obszarów problemowych. W raporcie zawarte zostały także 
szczegółowe dane przedstawiające szeroki zakres funkcjonowania instytucji wy-
datkujących środki z budżetu Miasta Racibórz i stanowiące źródło oceny możli-
wości dalszego rozwoju. 

Dla opracowania raportu szczególnie cenna okazała się wiedza pracowników 
Urzędu Miasta Racibórz i  innych jednostek organizacyjnych miasta wzbogaco-
na o szereg dokumentów będących w posiadaniu urzędu, a także informacje 
zamieszczone na stronach internetowych, jak również dane udostępnione przez 
Urząd Statystyczny w Katowicach oddział w Rybniku. 

Jestem pewien, że dane zawarte w tym dokumencie przekonają Państwa, iż Miasto 
Racibórz staje się miejscem coraz bardziej przyjaznym zarówno dla mieszkańców, 
jak też dla turystów i inwestorów.

Dariusz Polowy
Prezydent Miasta Racibórz
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2.1. Lokalizacja w Polsce i w regionie

Racibórz położony jest w południowo-zachodniej części województwa śląskiego. Od południa 
graniczy z gminą miejsko-wiejską Krzanowice oraz gminą wiejską Krzyżanowice, od północy 
z gminami wiejskimi Rudnik i Nędza, od zachodu z gminą wiejską Pietrowice Wielkie, natomiast 
od wschodu z gminą wiejską Kornowac. Miasto jest ważnym ośrodkiem administracyjnym, 
stanowiącym siedzibę powiatu raciborskiego. Jego powierzchnia wynosi ok. 75 km2, co stanowi 
13,78% powierzchni powiatu raciborskiego. Terytorium miasta podzielone jest na 9 jednostek 
osadniczych: Centrum, Ostróg, Płonia, Miedonia, Markowice, Brzezie, Studzienna i Sudół, Ocice 
oraz Stara Wieś.

Miasto posiada korzystne położenie komunikacyjne. Znajduje się w niewielkiej odległości od 
granicy z Czechami (ok. 7 km). W bliskim otoczeniu przebiegają autostrady: A1, A4 oraz czeska 
D1. Od siedziby województwa śląskiego – Katowic, Racibórz jest oddalony o ok. 76 km. Najbliższy 
międzynarodowy port lotniczy znajduje się w Ostrawie (ok. 69 km), natomiast w granicach 
Polski jest lotnisko Katowice-Pyrzowice (ok. 90 km). Uzupełnienie układu transportowego na 
terenie gminy stanowi linia kolejowa PKP S.A., która ma dwa przystanki kolejowe – Racibórz oraz 
Racibórz Markowice. Linia jest wykorzystywana w ruchu pasażerskim i towarowym.

Mapa 1. Położenie Miasta Racibórz 
Źródło: opracowanie własne na podstawie https://www.google.pl/maps
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Rozwój gospodarczy gminy związany jest z zakładami przemysłowymi i produkcyjnymi, m.in. 
Mieszko, RAFAKO S.A., Henkel Polska Sp. z o.o., Sunex S.A., Ensol Sp. z o.o., Cobex Polska Sp. z o.o., 
VVF Sp. z o.o. Dobrze rozwinięty sektor gospodarczy przyczynia się do zrównoważonego rozwoju 
gospodarczego gminy.

W strukturze przestrzennej Miasta Racibórz znaczącą część stanowią tereny otwarte, znajdu-
jące się głównie na obrzeżach miasta po lewej stronie rzeki Odry (jednostki osadnicze: Mie-
donia, Stara Wieś, Ocice, Studzienna i Sudół), a także wzdłuż przepływającego przez Racibórz 
Kanału Ulga (wschodnie części jednostek: Ostróg i Płonia oraz zachodnie fragmenty jednostek: 
Markowice i Brzezie). Są to głównie grunty orne i  łąki. Obszary zurbanizowane o najwyższej 
intensywności koncentrują się w centralnej części miasta, wzdłuż rzeki (jednostki: Centrum, 
Ostróg, Płonia). 

2.2. Demografia i migracje

Diagnoza obecnej sytuacji demograficznej Raciborza ilustruje zmiany liczby ludności na prze-
strzeni ostatnich lat. W tym celu dokonano analizy liczby ludności w poszczególnych latach 
oraz salda migracji w ruchu wewnętrznym i zewnętrznym. Uzyskany w ten sposób obraz miasta 
umożliwił identyfikację trendów demograficznych, rozpoznanie obszarów problemowych oraz 
dobór kierunków interwencji eliminujących bądź redukujących skalę negatywnych zjawisk.

Sytuacja demograficzna określa kierunek i strukturę rozwoju ludności w konkretnych warun-
kach gospodarczych i społecznych badanego terytorium. Przekłada się ona jednoznacznie 
na rozwój sytuacji gospodarczej miasta, więc jako taka musi być uwzględniona w jej progno-
zowaniu.

Według danych GUS liczba mieszkańców w Raciborzu na koniec 2017 r. wynosiła 55 189 osób. 
W porównaniu do 2016 r. nastąpił spadek liczby mieszkańców o 215 osób. Główną przyczyną 
takiego stanu jest ujemny przyrost naturalny oraz migracja ludności, w tym poza granice 
kraju. Średnia gęstość zaludnienia w Raciborzu na koniec 2017 r. wyniosła ok. 735,76 osób/km2. 
Szacuje się, że w kolejnych latach będzie następował dalszy spadek liczby ludności. 
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Dane potwierdzające te wnioski przedstawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 1. Liczba ludności miasta Raciborza według wieku i płci w latach 2015-2017.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL

Ludność 2015 2016 2017

Mężczyźni 26 408 26 407 26 258

Kobiety 29 084 28 997 28 931

Ogółem 55 492 55 404 55 189

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań wskazał, że zmiany demograficzne w Polsce 
były zróżnicowane pod względem przestrzennym. Województwo śląskie jest trzecim woje-
wództwem po opolskim i łódzkim, w którym na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat występuje 
zjawisko depopulacji, czyli zmniejszania liczby ludności. 

Zgodnie ze sporządzoną przez Główny Urząd Statystyczny prognozą demograficzną na lata 
2018–2030 w mieście Racibórz w perspektywie roku 2030 nastąpi spadek liczby ludności 7,8% 
w stosunku do stanu z 2017 r.

Rok Płeć

Razem M K

2018 54 888 26 184 28 704

Osoby wg grup wieku

0-14 15-59 60+

6 981 33 591 14 316

2020 54 329 25 804 28 392

2021 54 031 25 804 28 227

6 950 32 430 14 949

6 940 31 906 15 185

2025 52 729 25 193 27 536

2030 50 895 24 326 26 569

6 515 30 147 16 067

5 943 28 278 16 674

Tabela 2 Prognoza demograficzna GUS dla miasta Raciborza do 2030 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL
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Do roku 2030 następować będzie systematyczny spadek liczby ludności, ale w podziale na płeć 
nie będzie on równomierny. Liczba kobiet zmniejszy się w tym okresie o 2 362 osoby i o 8,2%. 
Równocześnie w tym samym czasie ubędzie tylko 311 mężczyzn i będzie to 1,2%. Zmieniać się 
będzie również struktura wiekowa populacji. Według prognozy udział osób w wieku powyżej 
60 lat w 2018 r. wynosił 26% a w 2030 wzrośnie do 32,6%. Taka tendencja widoczna jest rów-
nież w strukturze produkcyjnej, czyli w systematycznym ubywaniu osób w wieku produkcyj-
nym i przedprodukcyjnym. Widać to już w danych historycznych, które przytoczono w tabeli 3. 

2015

Mężczyźni 3 574 3 611 3 608 99,92%

Kobiety 3 391 3 381 3 417

Ogółem 6 965 6 992 7 025

101,06%

100,47%

Mężczyźni 19 361 19 131 18 847 98,52%

2016 2017 2017/2016

17 959 17 624 17 287

Ogółem 37 320 36 755 36 134

98,09%

98,31%

Mężczyźni 3 473 3 665 3 803 103,77%

Kobiety 7 734 7 992 8 227

Ogółem 11 207 11 657 12 030

102,94%

103,20%

Kobiety

Tabela 3. Zmiany liczby ludności Raciborza według grup funkcjonalnych w podziale na płeć w latach 2015-2017. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL

Negatywna zmiana struktury ludności według grup funkcjonalnych jest zjawiskiem powszech-
nym w Polsce i wspólnym dla wszystkich polskich miast. Potwierdzają to tendencje wojewódz-
kie i ogólnokrajowe omówione w tabeli 4 (na kolejnej stronie).

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym
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We wszystkich porównywanych obszarach widoczny jest rokroczny spadek liczby osób w wieku 
produkcyjnym, przy jednoczesnym wzroście liczby osób w wieku poprodukcyjnym. Negatywne 
konsekwencje tych zmian będą poważnie odczuwalne za kilka lat dla osób obecnie znajdu-
jących się w wieku przedprodukcyjnym i produkcyjnym. W związku z zawartymi w powyższych 
tabelach danymi demograficznymi należy w Raciborzu podjąć kroki służące zahamowaniu 
spadku liczby ludności, przede wszystkim poprzez zapewnienie miejsc pracy i odpowiednich 
warunków rozwoju.

W celu oszacowania poziomu migracji oraz skali depopulacji w Raciborzu przeprowadzono 
statystyczne porównanie tych zjawisk do trendów w województwie i kraju. Samo zjawisko depo-
pulacji, to zmniejszanie się poziomu liczby ludności na terenie analizowanego obszaru, wywo-
łane powolnymi trendami demograficznymi takimi jak migracje czy ujemny przyrost naturalny 
lub zjawiskami gwałtownymi takimi jak wojny, katastrofy naturalne czy epidemie. Dla rozwoju 
miasta oraz planowania jego przyszłości zjawisko to ma zdecydowanie negatywne implikacje. 
Przyczyny jego występowania lub nasilania mogą być różne, a z punktu widzenia lokalnego 

2015

Racibórz 6 965 6 992 7 025 100,47%

woj. śląskie 642 921 645 442 651 755

Polska 5 754 564 5 773 364 5 824 219

100,98%

100,88%

Racibórz 37 320 36 755 36134 98,31%

2016 2017 2017/2016

2 983 260 2 940 272 2 895 859

Polska 25 149 399 24 890 128 24 614 076

98,49%

98,89%

Racibórz 11 207 11 657 12 030 103,20%

woj. śląskie 944 668 973 450 1 000 566

Polska 7 533 276 7 769 500 7 995 263

102,79%

102,91%

woj. śląskie

Tabela 4. Liczba mieszkańców Raciborza według grup funkcjonalnych w Raciborzu, w województwie śląskim 
i w Polsce w latach 2015-2017.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL

Obszar

Ludność w wieku przedprodukcyjnym

Ludność w wieku produkcyjnym

Ludność w wieku poprodukcyjnym
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mogą mieć one pochodzenie wewnętrzne (zależne od polityki lokalnej) lub zewnętrzne, czyli 
takie, na które władze miasta mają wpływ znikomy lub żaden. 

W tabeli 5 przedstawiono poziom depopulacji w Raciborzu oraz w województwie i w kraju.

2016

Racibórz 51 079 50 641 50 124 98,98%

woj. śląskie 4 570 849 4 559 164 4 548 180

Polska 38 437 239 38 432 992 38 433 558

99,76%

100,00%

2017 2018 2018/2017Obszar

Tabela 5. Zmiana liczby ludności Raciborza w województwie śląskim i w Polsce w latach 2009-2014.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL oraz dane Urzędu Miasta Racibórz

We wszystkich porównywanych obszarach występowała depopulacja jednak w Raciborzu jest 
ona wyraźnie szybsza. Biorąc pod uwagę dane statystyczne, Racibórz uplasował się na ostat-
nim miejscu pod względem natężenia zjawiska depopulacji, co oznacza, że tu to negatywne 
zjawisko charakteryzuje się większym nasileniem. Postępujący spadek liczby mieszkańców 
miast, widoczny także w skali całego województwa śląskiego, uzasadniany jest wieloma czyn-
nikami, m.in. zmniejszającą się dzietnością rodzin, starzeniem społeczności lokalnej. W skali 
ogólnopolskiej, w badanych latach zarejestrowano tendencję zerową - ogólny spadek liczby 
ludności jest bardzo niewielki. 

Zjawiskiem potęgującym spadek liczby ludności jest emigracja mieszkańców badanych 
obszarów. Jej poziom w Raciborzu oraz w województwie śląskim przedstawiono w poniższej 
tabeli 6.

2015

Racibórz -77 -57 -19 

woj. śląskie -3 449 -3 428 -3 260

2016 2017Obszar

Tabela 6. Saldo migracji wewnętrznych w Raciborzu i w województwie śląskim w latach 2015-2017.
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL
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Saldo migracji wewnętrznych w przypadku Raciborza na przestrzeni ostatnich lat charaktery-
zowało się niewielkim spadkiem. Niemniej, w całym badanym okresie zachowywało wartość 
ujemną. Podobna tendencja wystąpiła w całym województwie śląskim.

Sytuacja przedstawia się nieco inaczej w przypadku salda migracji w ruchu zewnętrznym.

Problemem związanym z wewnętrznymi i zewnętrznymi ruchami emigracyjnymi są zwłaszcza 
wyjazdy ludzi młodych, stanowiących potencjał rozwojowy miasta. W perspektywie najbliż-
szych kilku lat ubytek ludności w mieście (spowodowany wyjazdem za granicę młodych Ra-
ciborzan poszukujących wyższych zarobków i lepszych warunków życia) będzie odczuwalny 
również w sferze gospodarczej w postaci deficytu wykwalifikowanej siły roboczej oraz spe-
cjalistów w określonych branżach. Obecnie, młodzi ludzie jako cele swojej migracji obierają 
większe aglomeracje miejskie, a nawet kraje Unii Europejskiej, które oferują bardziej atrakcyjny 
rynek pracy i warunki bytowe (np. dostęp do mieszkań dla ludzi młodych, możliwości rozwoju 
kariery zawodowej). 

Mając powyższe na uwadze Miasto Racibórz sukcesywnie wdraża działania mające na celu 
przeciwdziałanie zjawisku depopulacji. Do kluczowych należą działania związanie z rozwojem 
terenów inwestycyjnych oraz rozszerzaniem bazy mieszkaniowej. Ta pierwsze przyczynia się do 
tworzenia nowych i co ważne konkurencyjnych miejsc pracy. To drugie, połączone z rozwojem 
oferty „czasu wolnego”, pozwala na budowę miasta przyjaznego mieszkańcom.

2015

Racibórz bd -71 -82 

woj. śląskie bd -1 128 -986

2016 2017Obszar

Tabela 7. Saldo migracji zagranicznych w Raciborzu, w województwie śląskim i w Polsce w latach 2015-2017
Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BDL

Polska bd 1 505 1 436
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2.3. Organizacja administracji samorządowej i państwowej

Urząd Miasta Racibórz jest jednostką organizacyjną, przy pomocy której Prezydent Miasta wy-
konuje zadania z zakresu administracji publicznej wynikające z zadań własnych samorządu, 
zadań zleconych z mocy ustaw lub przejętych przez miasto w wyniku porozumień. Jednostka 
ta działa na podstawie obowiązujących przepisów prawa, Statutu Miasta Racibórz, Regu-
laminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Racibórz oraz aktów prawnych wydawanych przez 
Radę Miasta i Prezydenta Miasta. Organizacja pracy urzędu opiera się na zasadach jedno-
osobowego kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności i indywidualnej 
odpowiedzialności za realizację powierzonych zadań. Do zadań Prezydenta Miasta – jako 
Kierownika Urzędu, należy kierowanie nim przy pomocy Zastępców Prezydenta, Sekretarza 
Miasta, Skarbnika Miasta oraz kierowników jednostek organizacyjnych. Zadania gminy reali-
zowane są przez wydziały, referaty, biura oraz samodzielne stanowiska pracy jak również przy 
pomocy jednostek i zakładów budżetowych, gminnych osób prawnych i spółek, w których 
gmina posiada udziały. Są to:

• Arboretum Bramy Morawskiej, 
• Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna, 
• Muzeum, 
• Miejski Zarząd Budynków, 
• Ośrodek Pomocy Społecznej, 
• Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
• Raciborskie Centrum Kultury, 
• szkoły podstawowe, zespoły szkolno-przedszkolne, przedszkola i żłobek, 
• Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, 
• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej pn. Raciborskie Centrum Rehabilitacji 

Osób Niepełnosprawnych, 
• Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o., 
• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o., 
• Przedsiębiorstwa Robót Drogowych Sp. z o. o., 
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 
• Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. 

Na terenie miasta funkcjonują istotne dla Raciborza instytucje, m.in.:

• Urząd Miasta Racibórz,
• Urząd Skarbowy w Raciborzu,
• Zakład Usług Społecznych Inspektorat w Raciborzu (podlega pod: ZUS Oddział w Rybniku),
• Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu,
• Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Raciborzu,
• Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Raciborzu,
• Komenda Powiatowa Policji w Raciborzu.
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3.1. Dochody

Dochody ogółem zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 207,75 mln zł, nato-
miast dochody własne wyniosły w tamtym okresie 75,72 mln zł. Udział dochodów własnych 
w dochodach ogółem to więcej niż 1/3. Kluczowy wpływ na wykonanie dochodów własnych 
miała wysoka realizacja wpływów z podatków i opłat. Najniższe wykonanie zanotowano w ta-
kich grupach, jak środki na zadania realizowane przy udziale UE oraz sprzedaż nieruchomości. 
Dochody bieżące wyniosły 195,97 mln zł, natomiast dochody majątkowe – 11,78 mln zł. Dokładną 
strukturę tej części budżetu przedstawiono na wykresie nr 1. 

Udziały w podatkach:
25,50%

Pozostałe dochody: 6,75%

Subwencje: 15,74%

Dotacje (bez UE): 22,31%

Sprzedaż nieruchomości: 
3,27%

Zadania realizowa-
ne przy udziale UE:
1,37%

Wpływy z podat-
ków i opłat: 25,05%

Rozkład pokazuje, że ponad 50% dochodów pochodziło z podatków lokalnych i opłat oraz 
z udziału w podatkach. Duże znaczenie miały też dotacje (bez środków z UE), które dały ponad 
1/5 wpływów z subwencji. Pozostałe dochody oraz sprzedaż nieruchomości to 1/4 dochodów.

Wykres 1. Struktura procentowa dochodów gminy w 2018 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz
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3.2. Wydatki

Wydatki ogółem w okresie sprawozdawczym zostały wykonane na poziomie 216,57 mln zł. 
Tak jak w poprzednich latach dominowały w nich wydatki sztywne, do których zaliczyć należy 
wydatki bieżące oraz wynagrodzenia między innymi pracowników urzędu miasta, oświaty 
oraz jednostek podległych. Wydatki majątkowe stanowiły 15% ogółu wydatków. Nie zostały 
one w całości zrealizowane w stosunku do przyjętych na 2018 rok planów, ale różnice te były 
niewielkie. Wynikały one przede wszystkim z weryfikacji harmonogramów realizacji zadań 
oraz wprowadzenia nowych, pozyskania środków UE, dostosowania planu do rzeczywistego 
wykonania oraz zmiany kwot po rozstrzygnięciu przetargów.

Na wykresie 2 przedstawiona została szczegółowa struktura tej części budżetu. 

Wydatki majątkowe: 
14,83%

Wydatki na obsługę 
długu: 0,37%

Pozostałe wydatki 
bieżące: 43,67%

Dotacje na zadania 
bieżące: 8,13%

Wynagrodzenia 
i pochodne: 
32,97%

Wykres 2. Struktura procentowa wydatków gminy w 2018 roku
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz

Wykres nr 2 pokazuje, że najwięcej środków przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące – po-
nad 2/5 – oraz na wynagrodzenia stanowiące 1/3 wydatków. Wydatki ogółem zostały wyko-
nane na poziomie 86% w stosunku do przyjętego na tamten okres planu.
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3.3. Zadłużenie

Zadłużenie gminy wyniosło na koniec 2018 roku 35,97 mln zł i było większe od osiągniętego na 
koniec 2017 roku o 2,11 mln zł, czyli o prawie 6,24%. Dług uległ powiększeniu chociaż w rozcho-
dach środki przeznaczone na jego obsługę (6,62 mln zł) wzrosły o 1,67 mln zł w stosunku do 
roku poprzedzającego.

Wskaźnik zadłużenia liczony jako iloraz zadłużenia i dochodów wyniósł 17% i ukształtował się na 
takim samym poziomie jak w 2017 r. Planowany na koniec roku deficyt miał osiągnąć 18,51 mln 
zł. Faktycznie jednak zatrzymał się na poziomie 8,82 mln zł. Główną przyczyną jego zmniejszenia 
było ograniczenie wydatków o 11,37 mln zł.

Na wykresie 3 przedstawiono podsumowanie wykonania budżetu w stosunku do przyjętych 
wcześniej planów. 

Wykres 3. Struktura wykonania budżetu gminy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz

Zestawienie to potwierdza, że założenia przyjęte w stosunku do dochodów zostały wykonane 
praktycznie w stu procentach. Po stronie wydatków różnica jest większa niż po stronie do-
chodowej. Wykonanie było niższe niż wcześniej planowano i dotyczy to zarówno wydatków 
bieżących jak i majątkowych. Sumarycznie te modyfikacje doprowadziły do tego, że deficyt 
był znacznie poniżej planów, co należy ocenić jednoznacznie pozytywnie.
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3.4. Dotacje rozwojowe pozyskane spoza budżetu gminy

Wartość planowanych dotacji rozwojowych otrzymanych spoza budżetu gminy przyjęto w pla-
nie na 2018 rok na poziomie 51,94 mln zł. Wykonano go w 95%. Pozyskano tym samym 49,21 mln 
zł. Środki te w całości przeznaczono na finansowanie zadań inwestycyjnych obejmujących 
zarówno roboty budowlane, jak i niezbędne zakupy inwestycyjne. W ostatniej części raportu 
zaprezentowano kluczowe inwestycje dofinansowane ze źródeł zewnętrznych, które realizo-
wano w roku objętym opracowaniem. 

3.5. Dochody z majątku

Plan dochodów majątkowych przyjęto w wysokości 14,47 mln zł i zrealizowano go na poziomie 
powyżej 80% (11,78 mln zł). Rozbieżność ta wynikała przede wszystkim z tego, że nie udało się 
wykonać zaplanowanych wcześniej sprzedaży nieruchomości. Pomimo, iż procedury prze-
targowe zostały przeprowadzone, brak było ważnych ofert kupna. W rezultacie, skuteczne 
zakończenie sprzedaży okazało się niemożliwe.

W kolejnym roku, zgodnie z Wieloletnią Prognozą Finansową sytuacja ta ma ulec zmianie, 
ponieważ na 2019 rok zaplanowano dochody majątkowe na poziomie ponad 23,1 mln zł. W ko-
lejnych dwóch latach (2020-2021), dochody nadal będą utrzymywane na poziomie przekra-
czającym 10 mln zł rocznie. 

3.6. Wydatki inwestycyjne

Plan na 2018 rok zawierał 50 zadań inwestycyjnych o wartości ponad 13,71 mln zł. Z tego dla sześciu 
zadań opracowano dokumentację projektową, jednak rozpoczęcie robót przesunięto na 2019 rok.

Z własnych środków zrealizowano zadania za kwotę 10,69 mln zł. Zaznaczyć należy, że przyjęty 
w planie rzeczowym zakres prac, został w całości wykonany, a różnica w kwocie to konsekwen-
cja dofinansowania zadań ze środków unijnych.

Szczegółowe informacje dotyczące poszczególnych inwestycji opisano w rozdziale 6. Część 
analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 r.) oraz w Załączniku nr 2 do niniejszego 
raportu.

21

Raport o stanie Miasta Racibórz na rok 2018



3.7. Działalność spółek gminnych

W Raciborzu funkcjonują następujące spółki gminne:

• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o.,
• Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o.,
• Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o. o.,
• Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o.,
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o..

W poniższej tabeli 8 zostały zestawione podstawowe dane charakteryzujące ich sytuację 
finansową oraz osiągnięte wyniki w 2018 r. Analizie poddano wysokość sumy bilansowej, uzy-
skany wynik finansowy, przychody i koszty operacyjne. Dodano również procentową zmianę 
kosztów i przychodów w odniesieniu do roku 2017. 

Przedsiębiorstwo 
Komunalne

8 398 991,56 -552 601,31

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych

7 651 293,04 482 798,27

Suma 
bilansowa

Wynik 
finansowy

Raciborskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

35 047 575,34 226 533,85

Zmiana 
przychodów

9 586 537,35 10,77% 10 474 088,36 6,42%

21 890 819,75 10,45% 20 765 695,46 4,75%

Koszty 
operacyjne

Zmiana 
kosztów

Przychody 
ze sprzedaży

1 846 453,93 13,86% 1 410 735,09 23,36%

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów

14 180 634,23 470 523,51

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji

59 931 977,83 251 558,33

3 706 235,05 18,43% 3 513 335,08 18,63%

30 302 394,56 3,68% 29 599 224,72 8,17%

Tabela 8. Wybrane dane finansowe o kondycji spółek gminnych i zmiana w stosunku do 2017 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych Urzędu Miasta Racibórz

Przy analizie porównawczej należy mieć na uwadze, że branże, w których działają spółki oraz 
historia ich działalności są bardzo różne. W związku z tym, wnioski oparte o bezpośrednie ze-
stawienie wyników będą prawdopodobnie błędne. Można w ten sposób jedynie ocenić, jaką 
rolę dla budżetu miasta pełnią poszczególne przedsiębiorstwa. Średnia wielkość spółki mie-
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rzona wielkością sumy bilansowej wyniosła 25 mln zł, przy czym największa z nich czyli Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji ustalił ją na poziomie prawie 60 mln zł, a Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych na 7,7 mln zł.

Największy udział w przychodach spółek wygenerowanych w 2018 r. miał Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji: ponad 30,3 mln zł. We wszystkich spółkach nastąpił wzrost przychodów w po-
równaniu do 2017 r. na poziomie co najmniej 3,7%. W przypadku Zakładu Zagospodarowania 
Odpadów ta zmiana wyniosła prawie 18,5%. Wszystkie badane firmy zanotowały równocześnie 
dodatnią zmianę kosztów funkcjonowania od 4,75% aż do prawie 24%. Oczywiście wpływ na 
wynik ma dopiero równoczesna zmiana poziomu przychodów. W Przedsiębiorstwie Komu-
nalnym oraz Przedsiębiorstwie Robót Drogowych przychody rosły wyraźnie szybciej niż koszty. 
W Zakładzie Zagospodarowania Odpadów zmiany były porównywalne więc nie wpłynęło to 
wyraźnie na zmianę zysku w porównaniu do 2017 r. Wynik finansowy liczony jako średnia dla 
spółek był dodatni i wyniósł 175,8 tys. zł. Jedna z badanych firm czyli Przedsiębiorstwo Komu-
nalne osiągnęła stratę w wysokości 0,55 mln zł. Pozostałe spółki ustaliły wynik powyżej zera. 

W tabeli 9 zestawione zostało zatrudnienie w spółkach. 

Stan zatrudnienia

Przedsiębiorstwo Komunalne 105 -5

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych

45 3

Zmiana stanu zatrudnienia 
w stosunku do 2017

Spółka

Tabela 9.  Zatrudnienie i zmiany zatrudnienia w spółkach gminnych 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych Urzędu Miasta Racibórz

Raciborskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

4 0

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów

11 0

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 146 1

Średnia 62,2 -0,2
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Średnio w spółkach w 2018 r. pracowały 62,2 osoby, najwięcej w Zakładzie Wodociągów i Ka-
nalizacji – 146 osób, a najmniej w TBS, bo tylko cztery osoby. Zmiany w poziomie zatrudnienia 
w stosunku do 2017 r. były niewielkie.

Do oceny ogólnej sytuacji w spółkach zestawiono w kolejnej tabeli wybrane trzy wskaźniki 
rentowności:

• rentowność obrotu netto,
• rentowność majątku ogółem,
• wskaźnik bieżącej płynności.

Wskaźnik rentowności sprzedaży to wskaźnik określający, jak wiele zysku netto pozostaje 
w przedsiębiorstwie ze sprzedaży. Wskaźnik ten to stosunek zysku do przychodów netto ze 
sprzedaży.

ROA (ang. return on assets) – wskaźnik rentowności aktywów to stosunek zysku netto spółki do 
wartości jej aktywów. Może być też obliczany jako iloczyn rentowności sprzedaży oraz wskaź-
nika obrotu aktywów. Informuje o zdolności spółki do wypracowywania zysków i efektywności 
gospodarowania jej majątkiem.

Wskaźnik płynności bieżącej (CR, z ang. current ratio) to stosunek aktywów bieżących (obro-
towych) do pasywów bieżących (zobowiązań krótkoterminowych). 

Rentowność 
sprzedaży w %

Przedsiębiorstwo 
Komunalne

-5,41% -6,58% 0,42

Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych

0,02% 0,06% 0,31

Rentowność majątku 
ogółem w %, ROA

Wskaźnik bieżącej 
płynności, CR

Spółka

Tabela 10. Wybrane wskaźniki rentowności spółek w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych finansowych Urzędu Miasta Racibórz

Raciborskie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego

12,27% 0,65% 3,00

Zakład Zagospodarowania 
Odpadów

11,7% 3,32% 3,54

Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji

0,83% 0,42% 0,32
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Krótka charakterystyka sytuacji spółek jest następująca:

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z  o. o. 

Sytuacja spółki wymaga dalszej poprawy. Należy przy tym zaznaczyć, że w ujęciu porównaw-
czym nastąpiła poprawa w stosunku do roku 2017. Nadal jednak ujemne wskaźniki rentowności 
oraz innych parametrów w spółce stwarzają potrzebę większej kontroli nad stroną kosztową 
oraz dążenie do zwiększenia przychodów.

Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z  o. o. 

Nastąpiła poprawa sytuacji finansowej w stosunku do roku 2017. Wzrost przychodów był większy 
niż równoległy wzrost kosztów działalności. To przełożyło się na poprawę wskaźników rentowno-
ści. Wysoki poziom zadłużenia i należności spółki należy oceniać w kontekście specyfiki branży, 
której działalność opiera się na długoterminowych i wartościowych kontraktach wymagają-
cych znacznych rezerw kapitału. 

Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z  o. o. 

Kondycja finansowa firmy jest dobra, co potwierdzają wskaźniki, w tym płynność finansowa 
i zdolność do regulowania zobowiązań.

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z  o. o. 

W porównaniu do okresu poprzedniego nastąpiła poprawa wyników finansowych, a tym sa-
mym wskaźników rentowności. W kosztach dominują wysokie podatki i opłaty, wynagrodzenia 
oraz amortyzacja.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z  o. o. 

Ogólna sytuacji spółki jest dobra, co potwierdzają wskaźniki rentowności. Zanotowano wzrost 
przychodów przy jednoczesnym wzroście kosztów. Specyfiką funkcjonowania w tej spółki są 
bardzo wysokie koszty czynszów dzierżawnych, podatków od nieruchomości oraz opłat za 
usługi, które równocześnie mają charakter kosztów stałych.

Szczegółowe dane o spółkach i ich kondycji finansowej zawarte zostały w załączniku nr 3 do 
raportu.
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04
Polityki i programy realizowane 
przez miasto



4.1. Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXX/423/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r. 
Składa się z zestawienia priorytetów, celów strategicznych i operacyjnych rozwoju Raciborza.

Wizja „Racibórz 2020”:
„Racibórz – miasto tradycji i nowoczesności z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, wła-
snym klimatem i specyfiką. Otwarty na współpracę, tętniący życiem, czysty i zielony zakątek”.

Misja spełniająca zdefiniowaną wizję miasta:
„Kreowanie atrakcyjnych warunków dla rozwoju człowieka i biznesu w przyjaznym otoczeniu, 
w kontakcie z przyrodą, historią, nauką, kulturą i rekreacją”.

Priorytet 1 – Rozwój przestrzenny, funkcjonalny i gospodarczy Raciborza. Cele strategiczne:

• dobre skomunikowanie miasta,
• stwarzanie warunków do inwestowania i rozwoju przedsiębiorczości,
• nowoczesne technologie i ekologia,
• promocja miasta,
• wykorzystanie transgranicznego położenia miasta.

Priorytet 2 – Rozwój edukacji i kultury. Cele strategiczne:

• rozwój Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej,
• tworzenie warunków dla rozwoju edukacji,
• kultura i pielęgnowanie dziedzictwa historycznego Raciborza/10 wieków tradycji.

Priorytet 3 – Jakość życia mieszkańców. Cele strategiczne:

• wzmacnianie potencjału ludnościowego miasta. Przyjedź i zostań w Raciborzu,
• poprawa bezpieczeństwa i porządku publicznego w mieście,
• atrakcyjne warunki dla spędzania wolnego czasu,
• usprawnienie zarządzania miastem.

Strategia wyznacza jedynie główne cele i priorytety w związku z tym zrodziła się konieczność 
opracowania dokumentu, który zawierałby szczegółowe zadania i działania pozwalające 
osiągnąć określone cele. Tak powstał dokument operacyjny do Aktualizacji Strategii Rozwoju 
Miasta Racibórz do roku 2020. 

Ocena stopnia realizacji przedsięwzięć ujętych w dokumencie dokonywana jest raz w roku 
w postaci raportu. Raport dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta (Wydział Rozwoju).
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4.2. Ład przestrzenny

4.2.1. Ocena aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Racibórz

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXXV/534/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2017 r. 
Opracowany został na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu 
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 ze zm.)
Celem opracowania było dokonanie:

• oceny zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Miasta Racibórz,
• oceny aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz ich zgodności z prze-
pisami prawa,

• oceny postępów w opracowaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta obejmuje opracowanie opiso-
we i graficzne zagospodarowania terenu, aktualnych uwarunkowań przestrzennych miasta 
oraz możliwe do wystąpienia uwarunkowania szczególne i infrastrukturalne, miejscowe plany 
zagospodarowania przestrzennego, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego, rejestr wniosków o zmianę i sporządzenie miejscowych planów, rejestr wnio-
sków o zmianę studium, rejestr decyzji o warunkach zabudowy oraz rejestr wybranych decyzji 
o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.2.2. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
Miasta Racibórz 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Raciborza zo-
stało przyjęte 30 grudnia 2009 r. Uchwałą Rady Miasta Racibórz nr XXXVIII/575/2009. Zgod-
nie z ustawą z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 
studium uwarunkowań i kierunków określa jego politykę przestrzenną, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten nie jest aktem prawa miejscowego, ale 
jego ustalenia są wiążące przy sporządzaniu planów miejscowych.
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Celem dokumentu jest wspieranie przyjętego w strategii rozwoju wizerunku miasta:

• różnorodnego, atrakcyjnego i przyjaznego do mieszkania, inwestowani, odwiedzania,
• posiadającego atrakcyjną ofertę dla podejmujących studia i uczących się,
• dobrze skomunikowanego, 
• wspierającego działania proekologiczne,
• otwartego na turystykę, sport i rekreację,
• wykorzystującego i rozwijającego tradycje przemysłowe i handlowe,
• rozwijającego współpracę transgraniczną w skali regionalnej i międzynarodowej. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.2.3. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przyjmowany jest w formie uchwały rady 
gminy jako akt prawa miejscowego i określa warunki zagospodarowania i zabudowy terenu, 
a także rozmieszczenie inwestycji celu publicznego. Składa się z części tekstowej oraz gra-
ficznej. Stanowi on podstawę do planowania przestrzennego oraz jest również podstawą do 
wydawania decyzji administracyjnych. 

Aktualnie na terenie Miasta Racibórz obowiązuje 51 miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. Obszary objęte obowiązującymi planami zajmują łącznie około 2 900 ha, co 
stanowi 38,7% obszaru całego miasta. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego obejmują ok. 93% obszarów istniejącej zabudowy.

Dokumenty dostępne są na stronie internetowej Miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.3. Zasoby materialne 

4.3.1. Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXII/297/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 2016 r., 
na podstawie ustawy o rewitalizacji.

Cele wyznaczone w programie:

• wzmocnienie kapitału społecznego,
• wysokiej jakości sfera funkcjonalno–przestrzenna i techniczna,
• aktywizacja gospodarcza. 

Wyznaczając zasięg obszaru rewitalizacji, kierowano się przesłankami wynikającymi z ustawy 
o rewitalizacji oraz z zapisów „Wytycznych w zakresie rewitalizacji w Programach Operacyj-
nych na lata 2014–2020”. Przyjęte założenia oraz procedura badawcza pozwoliły określić, że 
wszystkie powyższe warunki spełnia ścisłe centrum. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji został 
powołany Komitet Rewitalizacji, który czuwa nad realizacją zapisów dokumentu i jest ciałem 
doradczym Prezydenta.

Ocena stopnia realizacji Gminnego Programu Rewitalizacji sporządzana jest w postaci raportu 
z realizacji programu. Zgodnie z ustawą o rewitalizacji pełny monitoring dokonywany jest raz 
na 3 lata. W 2018 roku został przygotowany częściowy monitoring polegający wyłącznie na 
sprawdzeniu stopnia realizacji poszczególnych zadań. Szczegółowe informacje dostępne są 
w Wydziale Rozwoju Urzędu Miasta.

Gminny Program Rewitalizacji dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio 
w Urzędzie Miasta.

4.3.2. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz 
na lata 2014-2019

Dokument przyjęty Uchwałą nr XLIII/639/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 sierpnia 2018 r. 
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/437/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 sierpnia 2013 r.
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Z uwagi na fakt, że obowiązujący w gminie Racibórz wieloletni program gospodarowania 
mieszkaniowym zasobem gminy stracił swoją ważność 31 grudnia 2018 r., zasadnym było 
wydłużenie o kolejny rok dotychczas obowiązującego dokumentu.

Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy obejmuje: 

• prognozę dotyczącą wielkości oraz stanu technicznego zasobu mieszkaniowego gminy 
w poszczególnych latach z podziałem na lokale socjalne i pozostałe lokale mieszkalne,

• analizę potrzeb oraz plan remontów i modernizacji wynikający ze stanu technicznego bu-
dynków i lokali, z podziałem na kolejne lata, planowaną sprzedaż lokali mieszkalnych w ko-
lejnych latach, 

• zasady polityki czynszowej oraz warunki obniżania czynszu, 
• sposób i zasady zarządzania lokalami i budynkami wchodzącymi w skład mieszkaniowego 

zasobu gminy oraz przewidywane zmiany w zakresie zarządzania mieszkaniowym zasobem 
gminy w kolejnych latach, 

• źródła finansowania gospodarki mieszkaniowej w kolejnych latach, 
• wysokość wydatków w kolejnych latach, z podziałem na koszty bieżącej eksploatacji, koszty 

remontów oraz koszty modernizacji lokali i budynków wchodzących w skład mieszkaniowe-
go zasobu gminy, koszty zarządu nieruchomościami wspólnymi, których gmina jest jednym 
ze współwłaścicieli, a także wydatki inwestycyjne, 

• opis innych działań mających na celu poprawę wykorzystania i racjonalizację gospoda-
rowania zasobem.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.3.3. Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Racibórz na lata 2017-2020

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXVI/360/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 22 lutego 2017 r. 
Cele wyznaczone w programie:

• weryfikacja i bieżąca aktualizacja bazy danych,
• podnoszenie rangi szczególnych obiektów zabytkowych i krajobrazu kulturowego,
• ochrona zintegrowana uwzględniająca uwarunkowania ochrony zabytków i ochronę przyrody,
• rewitalizacja, rewaloryzacja, konserwacja i adaptacja obiektów zabytkowych i układów, ze-

społów urbanistycznych,
• edukacja powszechna i podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie wartości dzie-

dzictwa kulturowego.
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Ocena stopnia realizacji Gminnego programu opieki nad zabytkami sporządzana jest co dwa 
lata w postaci sprawozdania z realizacji programu. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.4. Infrastruktura komunalna i transport

4.4.1. Plan Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla 
Miasta Racibórz

Dokument przyjęto Uchwałą nr XXXVIII/535/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 marca 2014 r. 
Plan został opracowany w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 
transporcie zbiorowym oraz przepisy wykonawcze wydane na podstawie delegacji zawartej 
w art. 12 tej ustawy (rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 25 maja 2011 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego). 
Jego celem jest zapewnienie zrównoważonego oraz uwzględniającego oczekiwania społecz-
ne procesu rozwoju i organizowania przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Jest 
to bardzo istotne, gdyż to właśnie między innymi jakość systemu transportowego decyduje 
o jakości życia mieszkańców, a także o warunkach rozwoju gospodarczego obszaru objętego 
planem transportowym. 

Cele szczegółowe tego planu to:

• poprawa dostępności transportowej i jakości transportu, jako instrumentów poprawy 
warunków życia i usuwania barier rozwojowych,

• poprawa efektywności funkcjonowania systemu transportowego poprzez zwiększenie 
wydajności przy jednoczesnym ograniczeniu kosztów,

• integracja systemu transportowego,
• wspieranie konkurencyjności gospodarki danego obszaru,
• poprawa bezpieczeństwa polegająca na redukcji liczby wypadków oraz poprawa bez-

pieczeństwa osobistego pasażerów,
• ograniczenie negatywnego wpływu transportu na środowisko naturalne.
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Podstawowe kierunki, w jakich rozwija się i będzie się rozwijać transport zbiorowy w mieście, to: 

• zapewnienie odpowiedniej dostępności do obiektów użyteczności publicznej,
• zapewnienie odpowiedniej siatki połączeń,
• minimalizacja negatywnego wpływu transportu na mieszkańców oraz środowisko natu-

ralne i poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu,
• dążenie do poprawy wizerunku gminy,
• stworzenie elektronicznego systemu biletowego oraz informatycznej platformy do pobie-

rania opłat za przejazdy komunikacją,
• poprawa dostępności osób o ograniczonej sprawności ruchowej do systemu transpor-

towego,
• tworzenie realnej konkurencji w stosunku do transportu indywidualnego,
• poprawa integralności systemu transportu,
• utrzymanie właściwego standardu komunikacji zbiorowej,
• łagodzenie nierównomierności obsługi transportowej poszczególnych obszarów gminy,
• budowa i przebudowa zatok i wiat przystankowych,
• utrzymanie węzła przesiadkowego w Raciborzu (dworzec autobusowy przy ul. Batorego), 

jako miejsca w gminie pozwalającego na integrację różnych przewoźników oraz na prze-
siadkę z komunikacji miejskiej na lokalną i regionalną,

• wspieranie projektów dotyczących zastosowania priorytetów w ruchu dla komunikacji 
zbiorowej poprzez wprowadzenie detekcji autobusów na kluczowych skrzyżowaniach 
i wyświetlanie sygnału zielonego przed zbliżającym się autobusem,

• poprawę bezpieczeństwa na przystankach poprzez zastosowanie monitoringu w wyzna-
czonych miejscach,

• wprowadzenie elektronicznego systemu informacji o odjazdach autobusów w postaci 
tablic elektronicznych na przystankach autobusowych (wraz z informacją o rzeczywistych 
odjazdach pojazdów).

• wprowadzenie elektronicznego systemu nadzoru i monitoringu pojazdów.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.4.2 Wieloletni Plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
i kanalizacyjnych na lata 2014 – 2018 na terenie Miasta Racibórz

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 
został przyjęty Uchwałą nr XXXIV/480/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 listopada 2013 r.

Dokument opracowany jest zgodnie z art. 21 Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747 ze zm.).
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Opracowanie określa:

• planowany zakres usług wodociągowo-kanalizacyjnych,
• przedsięwzięcia rozwojowo-modernizacyjne w poszczególnych latach,
• przedsięwzięcia racjonalizujące zużycie wody oraz wprowadzanie ścieków,
• nakłady inwestycyjne w poszczególnych latach,
• sposoby finansowania inwestycji.

Tworząc plan w zakresie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na lata 2014-2018 wzięto pod 
uwagę:

• konieczność przeprowadzenia modernizacji sieci w związku z planowanymi remontami dróg,
• konieczność przeprowadzenia niezbędnych prac ze względu na zły stan techniczny sieci,
• modernizację sieci na których najczęściej występują awarie,
• sukcesywną budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ramach dozbrajania nowych 

terenów.

Wieloletni plan zakłada również rezerwę finansową na wykup sieci budowanych przez inwe-
storów indywidualnych. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.5. Środowisko

4.5.1. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza

Dokument przyjęty Uchwałą nr XL/615/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 30 maja 2018 r. w spra-
wie zmiany Uchwały nr XVI/197/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 marca 2016 r. 

Jako dokument strategiczny koncentruje się na podniesieniu efektywności wykorzystania ener-
gii, zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnym bilansie rynku energii oraz 
redukcji emisji gazów cieplarnianych. Istotą planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, 
społecznych i środowiskowych wynikających z działań zmniejszających emisje gazów cieplar-
nianych. Celem planu gospodarki niskoemisyjnej (PGN) jest określenie, na podstawie analizy 
aktualnego stanu w zakresie zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych na obszarze Miasta 
Racibórz, działań zmierzających do redukcji zużycia energii, zwiększenia udziału odnawialnych 
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źródeł energii w ogólnym bilansie rynku energii oraz redukcji emisji gazów cieplarnianych wraz 
z określeniem korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych wynikających z realizacji 
tych działań. Cel ten jest zbieżny z dotychczasową polityką energetyczną miasta. 

Do celów szczegółowych należą: 

• ugruntowanie pozycji Raciborza w grupie polskich miast rozwijających koncepcję miast 
zrównoważonych energetycznie, wyróżniających się w zakresie koncepcji niskoemisyjnych 
obszarów, 

• rozwój planowania energetycznego oraz zarządzania energią w mieście, 
• optymalizacja działań związanych z produkcją i wykorzystaniem energii na terenie miasta, 
• zmniejszenie zużycia energii w poszczególnych sektorach odbiorców energii, 
• zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (w tym gazów cieplarnianych) związanej ze 

zużyciem energii na terenie miasta, 
• realizacja koncepcji „wzorcowej roli sektora publicznego” w zakresie racjonalnego gospo-

darowania energią,
• zaangażowanie poszczególnych uczestników lokalnego rynku energii w działania ograni-

czające emisję gazów cieplarnianych, 
• spełnienie wymagań dotyczących formy i zakresu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.5.2. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016-2019 
z perspektywą do roku 2023

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXI/282/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 września 2016 r. 

Dokument zawiera hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy stanu środowi-
ska oraz wytyczne i postanowienia, które winny być respektowane i uwzględniane w planach 
szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska.

Cele wyznaczone w Programie zdefiniowane dla poszczególnych obszarów:

• Klimat i powietrze atmosferyczne. Znacząca poprawa jakości powietrza na obszarze Miasta 
Racibórz, związana z realizacją kierunków działań naprawczych oraz realizacja racjonalnej go-
spodarki energetycznej łączącej efektywność energetyczną z nowoczesnymi technologiami. 

• Klimat akustyczny. Poprawa i utrzymanie dobrego stanu akustycznego środowiska. 
• Oddziaływanie pól elektromagnetycznych. Utrzymanie wartości natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego na dotychczasowych niskich poziomach. 
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• Zasoby i  jakość wód. Gospodarka wodno-ściekowa. System zrównoważonego gospo-
darowania wodami powierzchniowymi i podziemnymi, umożliwiający zaspokojenie uza-
sadnionych potrzeb wodnych regionu przy osiągnięciu i utrzymaniu co najmniej dobrego 
stanu wód. 

• Zasoby geologiczne. Zrównoważona gospodarka zasobami surowców naturalnych. 
• Gleby. Racjonalna gospodarka zasobami glebowymi. Miara celu: liczba i powierzchnia osu-

wisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi oraz przekształcenie terenów poprzemy-
słowych i zdegradowanych na terenie miasta zgodnie z wymaganiami ekologicznymi oraz 
uwarunkowaniami społeczno-ekonomicznymi. 

• Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów. Doskonalenie systemu 
zgodnego z hierarchią postępowania z odpadami, w której priorytetem jest zapobieganie 
powstawaniu odpadów, a następnie przygotowanie do ponownego użycia, recykling i inne 
metody odzysku oraz wdrożenie modelu gospodarowania odpadami komunalnymi opar-
tego na ich selektywnym zbieraniu i termicznym przekształcaniu pozostałych odpadów 
palnych z odzyskiem energii.

Ocena stopnia realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 2016-
2019 z perspektywą do roku 2023 sporządzana jest co dwa lata w postaci raportu z realizacji 
programu. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.5.3. Program usuwania azbestu z terenu Miasta Racibórz 

Dokument przyjęty Uchwałą nr XLI/582/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014. 
Jednym z zadań samorządu gminnego przewidzianych przez nadrzędne programy (tj.: Pro-
gram Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, Program usuwania azbestu z terenu 
Województwa Śląskiego do roku 2032) jest przygotowanie programu usuwania azbestu i wyro-
bów zawierających azbest na szczeblu gminnym. Rolą programu jest określenie planu działań 
dla osiągnięcia właściwego tempa usuwania użytkowanych wyrobów zawierających azbest.

Cel nadrzędny Programu to usuwanie azbestu z  terenu Raciborza, który jest realizo-
wany poprzez działania inwestycyjne ukierunkowane na wymianę produktów zawie-
rających azbest na produkty bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców. 
Ocena stopnia realizacji Programu usuwania azbestu z  terenu Miasta Racibórz spo-
rządzana jest nie rzadziej niż co cztery lata w  postaci raportu z  realizacji programu. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.6. Polityka społeczna

4.6.1. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz 
na lata 2007-2022

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXVII/375/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2017 r. 
w sprawie zmiany Uchwały Nr XIV/160/2007 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 października 2007 r. 
Misja: Tworzenie i rozwój społecznych, kulturowych oraz materialnych warunków dla wzrostu 
jakości życia i integracji wspólnoty lokalnej. 

Cele wyznaczone w Programie:

• Pomoc społeczna - rozwój systemu pomocy społecznej oraz realizowanych usług społecz-
nych. 

• Edukacja - wzmocnienie potencjału placówek edukacyjnych i dostosowanie ich do wyma-
gań nowoczesnego rynku pracy.

• Rynek pracy - stworzenie zintegrowanego systemu wsparcia dla osób bezrobotnych i za-
grożonych utratą pracy.

• Osoby z niepełnosprawnością - tworzenie warunków do pełnego uczestnictwa w życiu spo-
łecznym i zawodowym osób z niepełnosprawnością.

• Zdrowie - dobry stan zdrowia mieszkańców. 
• Seniorzy - stworzenie systemu wsparcia i aktywizacji osób starszych. 
• Jakość życia - poprawa jakości życia poprzez stworzenie warunków do mieszkania, pracy 

i wypoczynku; rozwój infrastruktury przyjaznej mieszkańcom.

Ocena stopnia realizacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz 
na lata 2007-2022 sporządzana jest na bieżąco odpowiednio do zachodzących w otoczeniu 
zmian i potrzeb środowiska, nie rzadziej jednak, niż co cztery lata w postaci raportu z realizacji 
programu. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.6.2. Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXVII/374/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2017 r. 

Program skierowany jest do wszystkich rodzin mieszkających w Raciborzu, ze szczególnym 
uwzględnieniem: 

• rodzin przeżywających trudności w prawidłowym wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wycho-
wawczych, 

• rodzin dotkniętych przemocą, 
• rodzin dotkniętych i zagrożonych ubóstwem, 
• dzieci i młodzieży,
• rodzin dotkniętych uzależnieniem. 

Oczekiwane rezultaty:

• propagowanie prawidłowych wzorców funkcjonowania rodziny,
• szerzenie zróżnicowanych form pomocy dostosowanych do faktycznych potrzeb środowiska 

lokalnego,
• zwiększenie ilości rodzin, które przezwyciężyły trudną sytuację życiową i nabyły zdolność do 

wypełniania funkcji opiekuńczo- wychowawczych w wyniku otrzymanej pomocy. 
• Cel strategiczny Programu: Wypracowanie sprawnego systemu wsparcia prowadzącego 

do poprawy jakości życia dziecka i rodziny. 

Cele operacyjne:

• wspieranie rodzin w wychowywaniu dzieci,
• wzmacnianie funkcji rodziny i budowania więzi rodzinnych,
• tworzenie warunków do prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży,
• poprawa funkcjonowania rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuń-

czo-wychowawczych.

Ocena stopnia realizacji Program Wspierania Rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019 
sporządzana jest co roku w postaci raportu z realizacji programu. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.6.3. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych 
na rok 2018

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXXIII/481/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 października 
2017 r. 

Celem strategicznym Programu w 2018 roku było ograniczenie na terenie Gminy Racibórz 
zdrowotnych i społecznych skutków nadużywania alkoholu.

Cele szczegółowe:

• zwiększenie oferty pomocy terapeutycznej, rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od al-
koholu, członków ich rodzin oraz osób dotkniętych przemocą w rodzinie,

• poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
udzielanie pomocy społecznej i prawnej,

• ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez 
realizację działań profilaktycznych,

• poszerzanie oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, stowarzy-
szeń i osób fizycznych działających na rzecz przeciwdziałania alkoholizmowi i przeciw-
działania przemocy w rodzinie,

• zwiększenie świadomości społeczności lokalnej na temat ryzyka zażywania środków psy-
choaktywnych poprzez edukację publiczną,

• podniesienie poziomu wiedzy z zakresu prawa dotyczącego reklamy, handlu i spożywa-
nia alkoholu,

• podnoszenie kompetencji z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi członków Gminnej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, kuratorów Sądu Rejonowego, pracow-
ników socjalnych Ośrodka Pomocy Społecznej, dzielnicowych Komendy Powiatowej Policji, 
członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz innych osób poprzez organizację szkoleń, 
konferencji.

Ocena stopnia realizacji Gminnego Program Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoho-
lowych na rok 2018 sporządzana jest w postaci raportu z realizacji zadań. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.6.4. Gminy Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015 - 2018

Dokument przyjęty Uchwałą nr XLIV/630/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 października 
2014 r. 

Celem strategicznym Programu na lata 2015-2018 jest ograniczenie na terenie Gminy Racibórz 
występowania negatywnych zjawisk będących konsekwencją reklamy, handlu i zażywania 
narkotyków. 

Cele szczegółowe:

• podniesienie świadomości społeczności lokalnej na temat ryzyka zażywania środków 
psychoaktywnych – narkotyków, dopalaczy, leków poprzez edukację publiczną,

• poprawa sytuacji społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez 
udzielanie kompleksowej pomocy psychospołecznej i prawnej,

•  ograniczenie skali występowania ryzykownych zachowań u dzieci i młodzieży poprzez 
realizację działań profilaktycznych,

•  doskonalenie grup zawodowych zaangażowanych w problematykę narkomanii poprzez 
organizację szkoleń i wymianę doświadczeń,

•  ułatwienie osobom uzależnionym i ich rodzinom korzystania z różnych form pomocy spo-
łecznej, wspieranie zatrudnienia socjalnego,

•  poszerzanie oferty pomocowej poprzez wspomaganie działalności instytucji, stowarzy-
szeń i osób fizycznych działających na rzecz przeciwdziałania narkomanii. 

• Ocena stopnia realizacji Gminnego Program Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2015–
2018 sporządzana jest co roku w postaci raportu z realizacji zadań. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.6.5. Program Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowymi 
i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXXV/529/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 20 grudnia 2017 r.
Cel główny programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Miasta oraz 
wzmocnienie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego, poprzez budowanie i umacnianie part-
nerstwa pomiędzy Miastem a organizacjami.
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Cele szczegółowe:

•  umacnianie w społecznej świadomości poczucia odpowiedzialności za siebie, swoje oto-
czenie, wspólnotę lokalną oraz jej tradycje,

•  stworzenie warunków do zwiększenia aktywności społecznej mieszkańców Raciborza,
•  budowanie społeczeństwa obywatelskiego, poprzez aktywizację społeczności lokalnej,
•  wprowadzenie nowatorskich i bardziej efektywnych działań na rzecz mieszkańców,
•  uzupełnienie działań miasta w zakresie nie obejmowanym przez struktury samorządowe,
•  zwiększenie udziału mieszkańców w rozwiązywaniu lokalnych problemów,
•  poprawa jakości życia mieszkańców poprzez pełniejsze zaspokajanie potrzeb społecznych,
•  promocja dorobku i wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowych,
•  włączenie zainteresowanych organizacji pozarządowych do realizacji programów służących 

rozwojowi miasta.

Ocena stopnia realizacji Program Współpracy Miasta Racibórz z organizacjami pozarządowy-
mi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 rok sporzą-
dzana będzie po zakończeniu realizacji Programu w postaci raportu z realizacji zadań. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.6.6. Program „Rodzina+”

Dokument przyjęty został Uchwałą nr XI/121/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 października 
2015 r.

Celem Programu jest zwiększenie możliwości zaspokojenia potrzeb rodzin wielodzietnych 
w szczególności rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych oraz promocja rodziny, jako pod-
stawowej i najważniejszej komórki społecznej. Program realizowany będzie poprzez opraco-
wanie, promocję i koordynację ulg zaproponowanych rodzinom wielodzietnym przez jednostki 
samorządowe i partnerów.

Ocena stopnia realizacji Program „Rodzina +” sporządzana jest co roku w postaci raportu 
z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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4.6.7. Program „Senior 60+”

Dokument przyjęty Uchwałą nr XXX/427/2013 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2013 r.

Celem niniejszego Programu jest podniesienie poziomu aktywności oraz zwiększenie możliwo-
ści zaspokojenia potrzeb mieszkańców miasta którzy ukończyli 60 rok życia, w szczególności 
rekreacyjnych, sportowych i kulturalnych, a także kształtowanie pozytywnego wizerunku osób 
starszych w społeczeństwie.

Ocena stopnia realizacji Programu „Senior 60+” sporządzana jest co roku w postaci raportu 
z realizacji zadań Wydziału Spraw Społecznych. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.6.8 Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar 
przemocy w rodzinie na lata 2018-2021 

Dokument przyjęty został uchwałą nr XXXIII/479/2017 z dnia 25.10.2017 r.

Program będzie realizowany w oparciu o następujące dokumenty normujące problematykę 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie:

•  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku (Dz.U. z 1997 r., Nr 78, po. 483 
ze zm.),

•  Ustawa z dnia 29 lipca 2015 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz.U. z 2015r. poz.1390),
•  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoho-

lizmowi (Dz.U. z 2016 r. poz.487),
•  Krajowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2014-2020.
• Program realizowany przez Miasto Racibórz, za pośrednictwem Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Raciborzu, zgodnie z planem budżetu gminy i planem finansowym OPS na dany rok. 
Dopuszcza się możliwość skorzystania z zewnętrznych źródeł finansowych, w przypadku 
ogłoszenia programów i konkursów zgodnych z potrzebami gminy i ośrodka.

• Założono, że program realizowany będzie poprzez takie działania jak:
•  organizowanie różnych form doskonalenia,
•  organizowanie kampanii społecznych, edukacyjnych i informacyjnych,
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•  propagowanie działań profilaktycznych, 
•  współpracę między instytucjami,
•  realizację projektów z wykorzystaniem zewnętrznych źródeł finansowania,
•  sprawozdawczość,
•  monitoring.

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.

4.6.9 Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 - Podprogram 2018

Program realizowany jest od sierpnia 2018 do czerwca 2019 roku. W ramach programu osoby 
najbardziej potrzebujące mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywności oraz uczestniczyć 
w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych i włączających. 

Pomoc żywnościowa, w postaci paczki żywnościowej może być przekazywana osobom i ro-
dzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej, spełniających kryteria określone w art. 7 
ustawy o pomocy społecznej i których dochód nie przekracza 150% kryterium dochodowego 
uprawniającego do skorzystania z pomocy społecznej (tj. 1 402,00 zł dla osoby samotnie go-
spodarującej i 1 056,00 zł dla osoby w rodzinie), na podstawie skierowania wystawionego przez 
pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

W realizacji Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020, Podprogram 2018 dla 
Mieszkańców Raciborza bierze udział organizacja partnerska - Stowarzyszenie Artystyczno-

-Społeczne „Pracownia Przyszłości”.
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4.7. Gospodarka

4.7.1. Program Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020

Dokument przyjęty Uchwałą nr XIII/154/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 23 grudnia 2015 r. 

Cel główny: Zwiększenie potencjału gospodarczego Miasta Racibórz i wzrost liczby nowych 
miejsc pracy poprzez kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i poziomu inwestycji.
Cele szczegółowe:

•  wzrost atrakcyjności inwestycyjnej miasta,
•  promocja inwestycyjna,
•  rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy,
•  edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy.

Ocena stopnia realizacji Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 2015-2020 sporzą-
dzana jest co roku w postaci raportu monitoringowego. 

Dokument dostępny jest na stronie internetowej miasta oraz bezpośrednio w Urzędzie Miasta.
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05
Realizacja Uchwał 
Rady Miasta



W 2018 r. po znaczącej nowelizacji prawa wyborczego, która dotyczyła kodeksu wyborczego 
oraz ustaw o samorządach gminnych, powiatowych, wojewódzkich, odbyły się kolejne wybory 
samorządowe. W ich wyniku nastąpiła również istotna zmiana w składzie osób zasiadających 
na kluczowych stanowiskach Miasta Racibórz. Od listopada 2018 r. funkcję prezydenta miasta 
pełni Pan Dariusz Polowy. 

Radni VIII kadencji:

•  Stanisław Borowik
•  Marian Czerner
•  Marcin Fica
•  Leon Fiołka
•  Józef Galli
•  Justyna Henek-Wypior
•  Piotr Klima
•  Krystyna Klimaszewska
•  Zygmunt Kobylak
•  Michał Kuliga
•  Magdalena Kusy
•  Mirosław Lenk

   
•  Dawid Łomnicki
•  Henryk Mainusz
•  Ludmiła Nowacka
•  Anna Ronin
•  Paweł Rycka
•  Anna Szukalska
•  Michał Szukalski
•  Zuzanna Tomaszewska
•  Anna Wacławczyk
•  Eugeniusz Wyglenda

Radni VII kadencji:
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• Tomasz Cofała
• Dariusz Doleżych
• Marcin Fica
• Leon Fiołka
  
• Piotr Klima
• Janusz Loch
• Henryk Mainusz
• Franciszek Mandrysz
• Krzysztof Myśliwy
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
    
      • Marek Rapnicki

• Anna Ronin
• Andrzej Rosół
• Paweł Rycka
• Zbigniew Sokolik
• Leszek Szczasny
  
• Anna Szukalska
• Zuzanna Tomaszewska
• Jan Wiecha
• Michał Woś (Michał Kuliga)
  • Eugeniusz Wyglenda

        

    

    

    

    

              
             

• Wiesław Szczygielski

Zgodnie z protokołem wyborów z dnia 22 października 2018 do Rady Miasta Racibórz łącznie 
wybrano 23 radnych. Aktualnie są to (w kolejności alfabetycznej z uwzględnieniem dokonanych 
zmian):

• Jarosław Łęski

• Michał Fita 

• Witold Ostrowicz



W celu usprawnienia pracy Rady powołane zostały również komisje, których zadaniem jest 
opiniowanie uchwał w określonych obszarach jej działalności. Funkcjonują więc:

•  Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Rekreacji i Opieki Społecznej,
•  Komisja Gospodarki Miejskiej, Ochrony Środowiska i Bezpieczeństwa Publicznego, 
•  Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów, 
•  Komisja Rewizyjna,
•  Komisja Skarg, Wniosków i Petycji.

W związku ze zmianą kadencji w roku 2018 uchwały podejmowane były przez Radę VII oraz VIII 
kadencji. Stan realizacji Uchwał Rady Miasta w zakończonym roku przedstawia się następująco: 
1. W kadencji VII podjęto 137 uchwał Rady Miasta, z czego: 

•  zrealizowano – 81,
•  w trakcie realizacji pozostaje – 34,
•  uchylono – 13,
•  unieważniono – 3,
•  zmieniono – 6.

2. W kadencji VIII podjęto 30 uchwał Rady Miasta, z czego: 

•  zrealizowano – 18,
•  w trakcie realizacji pozostaje – 9,
•  uchylono – 1,
•  unieważniono – 0,
•  zmieniono – 2.

Wykaz uchwał podjętych w roku 2018 przedstawiono w Załączniku nr 1 Wykaz Uchwał.
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06
Część analityczna (efekty 
działań prowadzonych w 2018 r.)



6.1. Ład przestrzenny i rewitalizacja

Miasto Racibórz posiada bogate tradycje kulturowe i historyczne. Przez stulecia krzyżowały się 
tu wpływy kultury polskiej, czesko-morawskiej i niemieckiej. Atrakcyjność przestrzenną miasta 
współtworzy bogactwo terenów zielonych sprzyjających szerzeniu się turystyki aktywnej, inte-
resujące z punktu widzenia turystyki miejskiej kulturowe obiekty architektoniczne oraz obiekty 
kulturalne, sportowe i rekreacyjne. Zasoby krajobrazu kulturowego Miasta Racibórz, to najważ-
niejsze elementy decydujące o jego indywidualności, a tym samym atrakcyjności. Na unikalny 
krajobraz miasta składają się następujące elementy:

•  dynamicznie rozwijająca się i podlegająca transformacjom na przestrzeni ostatnich 900 
lat struktura przestrzenna miasta wraz z charakterystycznymi dla poszczególnych okre-
sów formami zagospodarowania i zabudowy,

•  strefa śródmieścia i centrum miasta z charakterystyczną zabudową miejską, w znacznym 
stopniu o charakterze pierzejowym, kamienicznym, z dala od rynku nabierająca charak-
teru coraz większego rozproszenia,

•  wartościowa substancja zabytkowa i kulturowa,
•  założenia zieleni urządzonej obejmujące układy historyczne oraz współczesne ciągi zieleni 

przyulicznej, a także zieleń osiedlową,
• układ komunikacyjny oparty na historycznej siatce dróg.

Cele oraz kierunki działania w zakresie dalszego zachowania funkcjonalności i harmonii ładu 
przestrzennego na terenie Raciborza określają następujące dokumenty:

•  Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020,
•  Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz,
•  plany miejscowe,
•  procedury planistyczne,
•  Gminny Program Rewitalizacji Miasta Racibórz na lata 2014-2020.

Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej, jak również w oparciu o obowiązujące miej-
scowe plany zagospodarowani przestrzennego dokonano oceny stanu ładu przestrzennego, 
którą przeprowadzono w granicach administracyjnych miasta, wyodrębniając kolejno tereny 
niezurbanizowane, zurbanizowane zabudowane i niezabudowane, a także tereny pozostałe. 
W wyniku tych analiz wyznaczono obszar istniejącej miejskiej urbanizacji oraz dokonano jego 
analizy pod kątem możliwości obsługi infrastrukturą komunikacyjną oraz infrastrukturą tech-
niczną. Na podstawie inwentaryzacji urbanistycznej, jak również w oparciu o obowiązujące 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dokonano podstawowego podziału 
funkcjonalnego miasta na wyraźnie zaznaczające się obszary dominacji zabudowy: 
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•  śródmiejskiej,
•  miejskiej,
•  przemysłowej,
•  podmiejskiej,

które zostały przyjęte jako ważny element, charakteryzujący Miasto Racibórz oraz w dużej 
mierze decydujący o ładzie przestrzennym miasta.

Obecnie około 40% obszaru miasta objęte jest miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego. Aktualnie w całości lub w części obowiązuje kilkadziesiąt planów miejscowych. 
Wymagają one aktualizacji i dlatego częściowo zastępowane są nowymi planami. Celem 
aktualizacji planów jest w szczególności korekta układu komunikacyjnego, dostosowanie do 
ustaleń studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz uwzględ-
nienie stanu istniejącego. Z tego też powodu w 2018 r. realizowane były następujące procedury 
planistyczne:

•  Uchwała nr XXXVI/556/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządze-
nia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego 
w jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu,

•  Uchwała nr XXXVI/548/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu,

•  Uchwała nr XXXVI/547/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu,

•  Uchwała nr XXXVI/546/2018 z dnia 24.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych 
w jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara - Wieś, Ostróg 
oraz Markowice w Raciborzu.

W ramach działań rewitalizacyjnych ujętych w Gminnym Programie Rewitalizacji, w 2018 r. 
realizowano trzy kluczowe inwestycje: 

•  „Poprawa bezpieczeństwa wokół głównego deptaku miasta - zagospodarowanie terenu 
ul. Długiej w Raciborzu”. Projekt obejmuje przebudowę ulicy Długiej od Rynku do Placu 
Księżnej Ofki Piastówny, w ramach którego wykonano roboty przygotowawcze, demonta-
żowe i wyburzeniowe, roboty brukarskie, roboty elektryczne, roboty instalacyjne, elementy 
małej architektury, sadzenie drzew i krzewów, bylin. Realizacja projektu pozwoli na otwar-
cie przestrzeni ulicy, a także wpłynie na bezpieczeństwo ul. Długiej. Wartość całkowita: 
2 855 685,59 zł.

•  „Budowa miejskiego placu zabaw na terenie Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha 
w Raciborzu”. Projekt przewiduje działania, mające na celu oświetlenie terenu i wykonanie 
przyłączy wodno-kanalizacyjnych, zasilenie roślin w wodę, wyposażenie terenu w urządzenia 
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i obiekty zabawowo-rekreacyjne, w tym remont istniejącej sceny oraz urządzenia, obiekty 
sprawnościowe, montaż bezpiecznego podłoża, wyposażenie terenu w obiekty edukacyjne 
i proekologiczne oraz ścieżkę sensoryczną, stworzenie miejsca wypoczynku (zróżnicowane 
alejki, ławki, kosze na odpady, utworzenie zadaszonego miejsca spotkań. Powierzchnia za-
budowy terenu wynosi około 6 220 m2. Wartość całkowita: 2 260 030,31 zł.

•  „Rozwiązywanie problemów społecznych w Raciborzu poprzez rewitalizację zdegradowa-
nych obiektów po byłej siedzibie Komendy Powiatowej Policji”. W projekcie przewiduje się 
przebudowę dwóch nieużytkowanych budynków po byłej komendzie powiatowej policji wraz 
z zagospodarowaniem terenu. Jeden z nich znajdujący się przy ul. Placu Wolności 9, przezna-
czony będzie na dom pobytu dziennego, natomiast znajdujący się przy ul. Placu Wolności 
8 przeznaczony zostanie na budynek z mieszkaniami wspomaganymi. Działalność domu 
dziennego polegać będzie na świadczeniu usług dla ok. 496 osób zagrożonych ubóstwem 
lub wykluczeniem społecznym, które potrzebować będą pomocy w czynnościach dnia 
codziennego, a także organizowane tam będą zajęcia w zakresie; kinezyterapii, aktywności 
edukacyjnej, psychologicznej, kulturalnej i terapii zajęciowej. Wartość całkowita projektu 
wynosi 6 967 713,24 zł.

Powyższe zadania są współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

Ponadto w 2018r. rozpoczęto prace nad opracowaniem kolejnego projektu rewitalizacyjnego 
obejmującego zagospodarowanie Bulwarów Nadodrzańskich - lewy brzeg Odry, który złożony 
zostanie w ramach RPO WSL w 2019 r. 

Ze względu na fakt, że na rozwój lokalnego ładu przestrzennego wpływają wszystkie zadania 
inwestycyjne realizowane na terenie miasta, w załączeniu do niniejszego raportu przedsta-
wiono szczegółowe sprawozdanie z  ich realizacji wg stanu na 31 grudnia 2018 r. (Załącznik 
nr 2 Sprawozdanie z wykonania planu wydatków w 2018 r. – Wydział Inwestycji i Urbanistyki).

6.2. Gospodarka komunalna i transport

Gospodarka komunalna

Zasady i formy gospodarki komunalnej jednostek samorządu terytorialnego określa ustawa 
z 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Przedmiotowa ustawa nie zawiera co prawda 
precyzyjnej definicji „gospodarki komunalnej”, jednakże poprzez pryzmat zadań w obszarze 
użyteczności publicznej wskazuje, co ona uwzględnia i co jest jej celem. Zgodnie z zapisami 
ustawy, obejmuje ona w szczególności zadania o charakterze użyteczności publicznej, któ-
rych celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze 
świadczenia usług powszechnie dostępnych (art. 1 ust. 2).
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Definicję zadań użyteczności publicznej, zawiera także ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym. W myśl tego dokumentu, zadaniami użyteczności publicznej są „zadania własne 
gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące i nieprzerwane zaspokajanie zbio-
rowych potrzeb ludności w drodze świadczenia usług powszechnie dostępnych”. 

Kluczowym dokumentem lokalnym regulującym obszar działalności miasta dotyczący sieci 
wodociągowo-kanalizacyjnej jest „Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń wodocią-
gowych i kanalizacyjnych na lata 2014-2018 na terenie Miasta Racibórz”, omówiony szerzej 
w podrozdziale 4.4.2.

Według danych na koniec 2018 r. infrastruktura wodociągowa w Raciborzu obejmowała łącznie 
182,3 km sieci magistralnej oraz rozdzielczej, natomiast kanalizacja sanitarna i deszczowa to 
248 km sieci oraz 393 zbiorniki bezodpływowe.

W roku 2018 Miasto Racibórz zrealizowało szereg zadań inwestycyjnych, których efekty obej-
mowały budowę i modernizację sieci:

• wodociągowej - 2,25 km,
• kanalizacji sanitarnej - 1,6 km,
• kanalizacji deszczowej - 1,7 km.

Równolegle do powyższych prac inwestycyjnych do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach złożono wniosek pn. „Modernizacja kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Górnej i ul. Dolnej w Raciborzu”. Wartość zadania wynosi: 1 633 639,51 zł. 
Jej celem jest pozyskanie dodatkowych środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia 
w formie pożyczki o wysokości 747 092,15 zł.

Poza zaopatrzeniem w wodę i kanalizację, gospodarka mieniem komunalnym obejmuje rów-
nież następujące kierunki działań:

1. Dostarczanie energii - infrastruktura oświetleniowa Miasta Racibórz, która na koniec 2018 r. 
obejmowała ok. 5 000 opraw oświetleniowych oraz 24 km sieci oświetleniowej.

2. Sieć ciepłowniczą, której długość wyniosła w 2018 r. 44,35 km.
3. Sieć gazową o długości 171,7 km oraz przyłącza 70,3 km.
4. Odbiór i zagospodarowanie odpadów. W ramach systemu, gmina odbiera i zagospoda-

rowuje odpady zmieszane, segregowane z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszka-
łych. Usługa obejmuje: odbiór odpadów zmieszanych, odbiór odpadów segregowanych 
w następujących frakcjach: tworzywa sztuczne, szkło, papier, żużle i popioły, odpady zielone, 
wielkogabarytowe, tekstylia, zbiórki odpadów w następujących frakcjach: przeterminowane 
leki w aptekach, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny.
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5. Utrzymanie czystości obejmujące działania związane z utrzymaniem czystości i porządku 
na terenach gminnych w tym: ulic: 708 231 m², chodników i placów: 86 976,50 m², zieleni 
miejskiej: 288 615,62 m², pasów zieleni przydrożnej: 182 395 m², jak również utrzymanie zieleni 
terenów zieleni miejskiej w postaci parków, skwerów i zieleńców gminnych wraz ze zlokalizo-
wanymi na nich obiektami ogólnodostępnych placów zabaw, siłowni plenerowych, treningu 
ulicznego, fontannami, itp.: ok 41 ha.

Miasto Racibórz realizowało zadania inwestycyjne w zakresie infrastruktury oświetleniowej. 
Kluczową inwestycją w tym zakresie jest projekt realizowany przy wsparciu RPO WSL 2014-2020 
pn. “Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę 
istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” o wartości 
całkowitej ponad 4 mln zł.

Projekt obejmuje następujące zadania:

• wymianę opraw oświetleniowych na istniejących i wymienianych konstrukcjach wsporczych 
• wymianę przewodów wysięgnikowych i słupowych według doboru wynikającego z projektu,
• wymianę zabezpieczeń opraw (gniazd bezpiecznikowych, tabliczek bezpiecznikowych 

słupowych),
• wymianę zacisków prądowych,
• wymianę wysięgników na słupach linii napowietrznej oświetlenia ulic,
• czyszczenie i konserwacja poprzez malowanie farbami ochronnymi słupów stalowych,
• wymianę słupów betonowych na stalowe w istniejących lokalizacjach,
• wymianę istniejących wybranych odcinków linii kablowej oświetlenia ulic.

Łącznie zainstalowanych będzie 1 284 opraw oświetlenia.

Ponadto w ramach prac w zakresie oświetlenia w mieście:

• zakupiono oprawy oświetleniowe na ul. Długą oraz zakup części infrastruktury z tym 
związanych,

• wykonano doświetlenia dwóch przejść dla pieszych na ul. Drzymały obok Urzędu Skarbo-
wego oraz na ul. Opawskiej 113,

• dobudowano 10 opraw oświetleniowych na istniejących słupach niskiego napięcia zloka-
lizowanych na terenie miasta.

Jednym z newralgicznych obszarów funkcjonowania miasta, szczególnie w kontekście zmian 
zachodzących w legislacji unijnej oraz krajowej, jest gospodarka odpadami na terenie gminy 
oraz poprawa efektywności systemu odzysku i recyklingu w perspektywie nowych wymagań 
i celów tzw. gospodarki obiegu zamkniętego. Dla realizacji tych celów miasto pozyskało środki 
zewnętrzne. 
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W 2018 roku realizowano inwestycję pn. “Rozwój zakładu odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych w Mieście Racibórz” o wartości 1 278 038,70 zł dofinansowaną ze środków RPO 
WSL 2014-2020. Inwestycja obejmuje rozbudowę istniejącej kompostowni odpadów zielonych 
z obecnej przepustowości 3 700 Mg/rok do przepustowości 4 000 Mg/rok. W ramach inwestycji 
planowana jest zmiana lokalizacji istniejących obiektów infrastruktury technicznej, tj. kontenera 
socjalno–biurowego, wiaty magazynowej na sprzęt oraz boksów gotowego kompostu celem 
zwiększenia powierzchni dyspozycyjnej placu, na którym odbywa się kompostowanie odpadów.

Ponadto w 2018 r. podjęto prace przygotowawcze do złożenia wniosku o dofinansowanie z RPO 
WSL 2014-2020 budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Procedura apli-
kacyjna zostanie zakończona w 2019 r. 

W ramach gospodarowania odpadami, z terenu Gminy Racibórz w roku 2018 odebrano i ze-
brano od mieszkańców następujące ilości odpadów komunalnych:

• zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – 14 529,94 Mg,
• opakowania z papieru i tektury – 487,52 Mg,
• opakowania z tworzyw sztucznych – 42,04 Mg,
• opakowania ze szkła – 667,24 Mg,
• zmieszane odpady opakowaniowe – 814,98 Mg,
• żużle i popioły – 930,14 Mg,
• tekstylia – 236,22 Mg,
• wielkogabarytowe – 1 312,40 Mg. 

Łącznie odebrano 18 978,44 Mg odpadów. Zakupiono także 225 pojemników na odpady ule-
gające biodegradacji (odpady zielone).

W celu utrzymania należytej czystości i porządku, w ramach umowy z Przedsiębiorstwem 
Komunalnym Sp. z o.o.

• zamontowano 7 sztuk koszy miejskich w nowych lokalizacjach, 20 szt. wymieniono na nowe,
• oczyszczono łącznie 8 797 284 m² dróg,
• oczyszczono 75 wiat przystankowych z ilości 78 szt.,
• skontrolowano 80% oczyszczanych terenów,
• wykoszono 398 628 m² terenów płaskich pasów zieleni przydrożnej (97%) oraz 34 555 m² 

terenów skarp i rowów pasów zieleni przydrożnej,
• zamontowano 9 szt. koszy parkowych.

W 2018 roku we współpracy z Przedsiębiorstwem Komunalnym Sp. z o.o. prowadzone były 
prace zmierzające do rozwoju terenów zielonych, tj.:

• nasadzono 138 szt. drzew,
• usunięto 116 szt. drzew chorych, martwych oraz wiatrołomów zagrażających bezpieczeństwu,
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• wykonano zabiegi pielęgnacyjne i techniczne na 330 szt. drzew,
• nasadzono 69 szt. krzewów,
• nasadzono 1 400 szt. kwiatów wiosennych,
• nasadzono 1 170 szt. kwiatów letnich,
• wykonano cięcia krzewów o łącznej powierzchni 8 699 m2.

Ponadto w roku 2018 miasto na bieżąco ponosiło nakłady związane z utrzymaniem:

• 1 schroniska dla bezdomnych zwierząt,
• 2 targowisk, w tym jednego miejskiego,
• 4 terenów dla psów,
• 4 szaletów publicznych.

Transport

Prawidłowe funkcjonowanie transportu w mieście opiera się o „Plan zrównoważonego rozwoju 
transportu publicznego dla Miasta Racibórz”. Obecnie przygotowywana jest jego aktualizacja. 

Ze względu na zasięg terytorialny komunikację obejmującą Gminę Racibórz możemy podzielić na:

• komunikację międzyregionalną: połączenia Raciborza z miastami spoza województwa 
śląskiego,

• komunikację regionalną: połączenia Raciborza z miejscowościami położonymi w innych powia-
tach w województwie śląskim oraz ze stolicami powiatów ościennych w województwie opolskim,

• komunikację lokalną: linie komunikacyjne w granicach administracyjnych Raciborza oraz 
wykraczające do gmin ościennych (Rudnik, Nędza, Kornowac, Lubomia, Krzyżanowice, Krza-
nowice, Pietrowice Wielkie) lub powiatów ościennych (powiat głubczycki, powiat kędzie-
rzyńsko-kozielski, powiat rybnicki) – obsługiwane głównie przez PKS w Raciborzu Sp. z o.o.,

• komunikację miejską: linie komunikacyjne w granicach Miasta Racibórz oraz wykraczające 
do ościennych miejscowości: Wojnowice, Samborowice, Rudnik oraz linie miejskie wykra-
czające poza powiat raciborski (4) Racibórz – Lubomia i (14) Racibórz – Rydułtowy. Całość 
transportu miejskiego wykonywana jest przez spółkę miejską: PK Racibórz Sp. z o. o.

Do najważniejszych podmiotów wykonujących obecnie pasażerski przewóz regularny na li-
niach komunikacyjnych obejmujących teren Miasta Racibórz należą:

• Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu przy ulicy Adamczyka 10 
(PK Racibórz),

• Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Raciborzu Spółka z o.o. z siedzibą w Raci-
borzu przy ulicy Środkowej 5 (PKS Racibórz).
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Na obszarze miasta funkcjonuje szeroko rozwinięta sieć drogowa i kolejowa. Długość wszyst-
kich dróg publicznych wynosi ok. 173 km. Istniejące w obecnym układzie drogi krajowe, woje-
wódzkie, powiatowe oraz część dróg gminnych stanowią układ podstawowy.

W celu poprawy funkcjonalności przestrzeni miasto w 2018 r. kontynuowano działania zmierzające 
do wykonania priorytetowego zadania pn. „Budowa Regionalnej Drogi Racibórz – Pszczyna jako 
nowej drogi wojewódzkiej nr 935”. Budowa Wschodniej Obwodnicy Raciborza jest jedną z naj-
większych inwestycji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 
2014-2020 i należy do zadań Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach (przy udziale Miasta Ra-
cibórz). Dzięki realizacji przedmiotowej inwestycji udrożniony zostanie ruch w samym Raciborzu, 
jak również dojazd do autostrady A1. W zakresie przedmiotowego projektu Racibórz opracował 
dokumentację. W 2018 r. wydatkowano kwotę 160 711,96 zł. Prace budowlane na terenie Raciborza 
zostaną rozpoczęte w 2019 r. Najniższą ofertę w przetargu złożyło przedsiębiorstwo Strabag Infra-
struktura Południe. Inwestycja obejmuje budowę nowego ciągu drogi wojewódzkiej nr 935 na od-
cinku o długości ok. 7,83 km oraz dodatkowo budowę węzłów i skrzyżowań na połączeniu z innymi 
drogami, budowę obiektów inżynierskich oraz przepustów, budowę odwodnienia drogi, budowę 
urządzeń ochrony środowiska, w tym budowę zbiorników zastępczych dla płazów, budowę i prze-
budowę urządzeń infrastruktury technicznej, w tym przebudowę sieci trakcyjnej na skrzyżowaniu 
z linią kolejową nr 151, wycinkę drzew i krzewów i nasadzenia, budowę urządzeń bezpieczeństwa 
ruchu. Wartość całkowita przedsięwzięcia obejmującego ten etap budowy drogi (po przetargu) 
wynosi 296 mln zł (dofinansowanie z RPO WSL 2014-2020 to 146 mln zł). 

Jednocześnie rozpoczęto działania związane z budową drugiego odcinka wschodniej obwod-
nicy Raciborza od RDRP (ul. Piaskowa) do DK 45 w Sudole. W roku 2018 została przygotowana 
dokumentacja przetargowa na wyłonienie wykonawcy dokumentacji i przekazana do Gene-
ralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach celem zaopiniowania. 

Ponadto Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała dokumentację projek-
tową w zakresie modernizacji DK 45 w Raciborzu tj. przebudowę odcinka o długości 1,88 km 
(od kościoła św. Mikołaja znajdującego się przy ul. Kozielskiej do skrzyżowania z ul. Podmiejską).
W roku objętym opracowaniem prowadzono również szereg innych inwestycji i działań zmie-
rzających do poprawy jakości infrastruktury drogowej, w tym:

• Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ułatwiającej przemieszczanie się osób niepełno-
sprawnych (krawężniki, windy, podjazdy). 

• Budowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu – pomoc dla powiatu na 
odcinku ok. 300 m.

• Przebudowa ul. Brzozowej (od ul. Opolskiej do ul. Morcinka) na odcinku długości ok. 180 m.
• Remont ul. Spokojnej. W ramach zadania wykonano poszerzenie jezdni (mijankę) oraz po-

prawiono odwodnienie pasa drogowego o powierzchni 100 m2.
• Przebudowa chodnika na ul. Żeromskiego (prawa strona od ul. Warszawskiej do ul. Słowac-

kiego). W ramach zadania wykonano przebudowę chodnika długości ok. 310 m.
• Remont dróg dojazdowych do gruntów rolnych. W ramach zadania wykonano remont drogi 

dojazdowej m.in. do rezerwatu Łężczok o łącznej długości 497 m. 
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• Przebudowa połączenia ścieżki rowerowej w ciągu ul. Bosackiej ze ścieżką rowerową wzdłuż 
rzeki Odry. W ramach zadania wykonano przebudowę ścieżki rowerowej długości ok. 60 m.

• Modernizacja ulicy Kolejowej i ulicy Kościuszki w Raciborzu w 2018 r. Odbyły się 2 przetargi 
na wyłonienie wykonawcy robót drogowych. Nie wyłoniono wykonawcy.

W 2018 rozpoczęto również prace zmierzające do złożenia w 2019 r. następujących wniosków:

• w ramach Funduszu Dróg Samorządowych o dofinansowanie przebudowy ul. Bojanowskiej 
oraz budowy nawierzchni drogi przy ul. Chorwackiej,

• w zakresie środków z Budżetu Województwa Śląskiego o dofinansowanie budowy dróg 
transportu rolniczego dla następujących zadań: Modernizacja – przebudowa drogi dojaz-
dowej do gruntów rolnych nr 1/2019 – obręb Racibórz/Stara wieś/Ocice Górne” oraz „Moder-
nizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych nr 2/2019 – obręb Studzienna”.

Na terenie Miasta Racibórz istniała także stosunkowo mocno rozbudowana sieć kolejowa. Stacja Ra-
cibórz stanowi nadal lokalny węzeł kolejowy. Sieć tras kolejowych rozchodzi się w czterech kierunkach:

• Rybnik - Nędza / Kędzierzyn Koźle - Kuźnia Raciborska – Racibórz – Chalupki,
• Markowice – Bluszczów – Wodzisław,
• Studzienna – Krzanowice,
• Studzienna – Pietrowice Wielkie – Kietrz – Baborów.

Część wymienionych powyżej tras jest już nieczynna lub odbywający się na nich ruch jest 
znikomy, mający głównie charakter przewozów towarowych. Najistotniejsze znaczenie trans-
portowe ma zelektryfikowana linia magistralna przebiegająca od Wrocławia przez Opole – 
Kędzierzyn-Koźle – Racibórz – Chałupki i dalej przez Bohumin, Ostrawę, w kierunku Bratysławy, 
Budapesztu i Wiednia. Pozostałe linie mają głównie charakter lokalny. Transport pasażerski ze 
stacji Racibórz odbywa się na trasach ponadlokalnych (m.in. Katowice), jak i lokalnych (m.in. 
Rybnik, Kędzierzyn-Koźle, Chałupki).

W 2018 roku w grupie transport i łączność oraz podgrupie oświetlenie ulic, placów i dróg wy-
datkowano 11,95 mln zł. Stan usług transportu publicznego w roku 2018 wyglądał następująco:

• odsetek miejscowości w gminie objętych komunikacją zbiorową: 100%,
• ceny biletów w środkach publicznej komunikacji zarządzanych przez gminę: w 2018 r. ceny 

biletów wynosiły: 2,60 zł za bilet normalny, 1,30 zł bilet ulgowy,
• długość buspasów: 0 km,
• liczba pociągów pasażerskich zatrzymujących się na stacjach w gminie: 34,
• długość dróg rowerowych: 28 km,
• liczba i pojemność parkingów typu „parkuj i jedź”: 0/0,
• wielkość strefy płatnego parkowania: 367 stanowisk,
• długość dróg gminnych oraz procentowy udział nawierzchni asfaltowych/ utwardzonych 

i nie utwardzonych: długość dróg gminnych utwardzonych: 127 km w stanie ogólnym dobrym,
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• odsetek dróg gminnych, które podniosły swój standard w danym roku: 2,16 km,
• liczba pasażerów publicznego transportu zbiorowego zarządzanego przez gminę: 

947 220 osób na rok,
• wpływ z biletów komunikacji gminnej: 811 523,04 zł,
• średni wiek taboru komunikacji gminnej: 5,8 lat,
• liczba autobusów komunikacji dalekobieżnej zatrzymujących się na przystankach w gmi-

nie: 2 217 autobusów na rok.

6.3. Gospodarka mieszkaniowa

Poprawa warunków mieszkaniowych ludności stanowi jeden z najważniejszych celów rozwoju 
społeczno-ekonomicznego naszego kraju, co przekłada się także na priorytety w działaniach 
szczebla lokalnego. Zapewnienie każdemu gospodarstwu domowemu samodzielnego miesz-
kania, stanowi podstawę prawidłowego rozwoju demograficznego. Kiepska sytuacja miesz-
kalnictwa, jego niewystarczający rozwój w stosunku do preferencji i aspiracji społeczeństwa, 
niesie z sobą szereg negatywnych następstw społecznych i gospodarczych. Kroki podejmowane 
w celu poprawy tej sytuacji powinny dotyczyć przede wszystkim wzrostu dynamiki budowy no-
wych mieszkań, przy prowadzonej równolegle poprawie jakościowej warunków mieszkaniowych.

Zgodnie z treścią ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym 
zasobie gminy i zmianie Kodeksu cywilnego, tworzenie warunków do zaspokajania potrzeb 
mieszkaniowych wspólnoty samorządowej należy do zadań własnych gminy. Jednym z takich 
zadań jest m.in. gminne budownictwo mieszkaniowe. Dlatego też miasto w ubiegłym roku pod-
jęło szereg działań zmierzających do unowocześnienia istniejącego zasobu mieszkaniowego, 
a także do oddania do użytku nowych lokali mieszkalnych. Działania te są zbieżne z oczekiwa-
niami wielu mieszkańców, w szczególności osób o niższych dochodach, które nie są w stanie 
samodzielnie ponieść kosztów związanych z zakupem mieszkania. Budowa nowych lokali jest 
również elementem walki ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców miasta. Pozwala to również 
zmniejszyć skalę procesu tak zwanego rozlewania miasta, który polega na rozszerzaniu się 
miejskiej zabudowy na obszary o mniejszej intensywności urbanizacji. 

Dane dotyczące zasobów mieszkaniowych w budynkach, stanowiących własność lub współ-
własność, wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie:

•  lokale mieszkalne ogółem: 2 861, w tym:
•  lokale komunalne: 2 376,
•  lokale socjalne: 485;

•  liczba osób oczekujących na mieszkanie komunalne - 286, w tym na lokal socjalny – 134;
•  liczba oddanych do użytku mieszkań komunalnych (wyremontowanych) – 33;
•  liczba niezamieszkanych lokali – 183.
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W ramach realizacji założeń „Programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
Racibórz na lata 2014-2018” w roku 2018 Miasto podjęło realizację inwestycji w istniejącą bazę 
mieszkaniową, na które pozyskało dofinansowanie ze źródeł zewnętrznych, w tym:

• „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap III”. W ramach zadania 
w 2018 r. przeprowadzono termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych 
przy ul. Miechowskiej 13 – 15, Solnej 20, Mysłowickiej 4-4a, Placu Bohaterów Westerplatte 6-7, 
Bosackiej 71 oraz Placu Wolności 7a-7b. W wyniku realizacji inwestycji zapotrzebowanie na 
energię końcową dla budynków zmniejszy się łącznie o 69,45%. Zadanie współfinansowane 
ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

• „Poprawa efektywności energetycznej połączona ze wzrostem udziału energii pochodzącej 
ze źródeł odnawialnych na terenie Miasta Racibórz – etap IV”. W 2018 r. przeprowadzono 
termomodernizację wielorodzinnych budynków mieszkalnych przy ul.: Częstochowskiej 9-11, 
Chopina 2-2a, Rzemieślniczej 14,16, Marii Skłodowskiej - Curie 7-9 i 11-13 oraz Miechowskiej 11.  
W wyniku realizacji inwestycji zapotrzebowanie na energię końcową dla budynków zmniej-
szy się łącznie o 72,47%. Zadanie współfinansowane ze środków RPO WSL na lata 2014-2020.

Ponadto w 2018 r. rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu pn. „Poprawa efektywności 
energetycznej poprzez kompleksową termomodernizację budynków mieszkalnych w Ra-
ciborzu” obejmującego budynki przy ul. Czekoladowej, Fabrycznej, Mysłowickiej, Skłodowskiej 

- Curie, którego złożenie zaplanowano na 2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko. 

Jednocześnie Miasto Racibórz realizowało inwestycje obejmujące budowę nowych mieszkań 
komunalnych, na które pozyskało dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego, w tym: 

• „Budowa dwóch budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą przy ul. Przejazdowej”. Budynki 
wielorodzinne powstały na działkach o powierzchni 0,1919 ha i 0,2550 ha. Wartość całkowita 
zrealizowanej inwestycji wynosi: 7 mln zł, a dofinansowanie z BGK to 45%. Łącznie w budynkach 
tych znajduje się 36 mieszkań (dnia 12.01.2018 r. otrzymano prawomocne pozwolenie na użyt-
kowanie budynku przy ul. Przejazdowej 20 w Raciborzu z 16 mieszkaniami, a dnia 29.06.2018 r. 
otrzymano prawomocne pozwolenie na użytkowanie budynku przy ul. Przejazdowej 22 w Raci-
borzu z 20 mieszkaniami). W roku 2018 wszystkie mieszkania zostały oddane do użytku.

•  „Budowa budynków mieszkalnych i wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą 
przy ul. Łąkowej w Raciborzu budynek A – etap I”. Zadanie realizowane jest przy finansowym 
wsparciu ze środków Funduszu Dopłat na zasadach określonych w ustawie z dnia 8 grudnia 
2006 r. o finansowym wsparciu tworzenia lokali socjalnych, mieszkań chronionych, noclegowni 
i domów dla bezdomnych (t. j. Dz.U. z 2018 r., poz. 2321). Przedsięwzięcie realizowane jest przez 
spółkę gminną Raciborskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., w wyniku któ-
rego powstanie 48 lokali mieszkalnych. Lokale te wynajmowane będą od Raciborskiego TBS 
Sp. z o.o. w Raciborzu przez gminę z prawem do podnajmowania osobom fizycznym speł-
niającym warunki otrzymania lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego 
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zasobu gminy. Ponadto w 2017 r. została opracowana dokumentacja projektowa dla „Budowa 
budynków mieszkalnych i wielorodzinnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łą-
kowej w Raciborzu budynek B – etap II”, gdzie docelowo ma również powstać 48 mieszkań. 
W 2021 r. planowane jest oddanie tego budynku do użytkowania.  Wartość całkowita inwestycji 
obejmującej budowę budynków mieszkalnych przy ul. Łąkowej (tj. bud. A i B) to ponad 18  mln 
zł, a dofinansowanie z BGK to 45%.

Miasto Racibórz od kilku lat wdraża programy, których celem jest walka z depopulacją poprzez 
stosowanie systemu zachęt do mieszkania w Raciborzu i związania z nim swojej przyszłości 
zwłaszcza przez osoby młode, w tym program:

1. „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu”, który przewiduje możliwość najmu lokalu mieszkalnego 
dla osób o wysokich kwalifikacjach zawodowych oraz podejmujących pracę w Raciborzu 
ze względu na potrzeby kadrowe. W sumie do końca 2018 r. z programu skorzystało 6 osób. 

2. „Program dla absolwentów”, w ramach którego zapewnia mieszkania dla absolwentów 
szkół wyższych do 35 roku życia, którzy rozpoczęli pracę w Raciborzu. W 2018 r. podpisano 3 
umowy najmu z osobami spełniającymi obowiązujące kryteria.  

Prowadzono również działania związane ze sprzedażą lokali, tj.:

•  Zorganizowano ponad 40 przetargów na zbycie wolnych lokali mieszkalnych, w wyniku cze-
go 27 mieszkań przekazano w ręce prywatnych nabywców.

•  Kontynuowano jednocześnie sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym, w ra-
mach której zrealizowano 104 wnioski najemców.

Podjęto także działania mające na celu rozwój budownictwa jednorodzinnego na terenie Raci-
borza, w tym: 

•  Realizacja 3 etapu obejmującego stworzenie osiedla domów jednorodzinnych w Raciborzu 
Ocicach poprzez geodezyjne wydzielenie (z obszaru blisko 4 ha) 38 działek budowlanych w ob-
rębie ulicy Górnej, Nowy Zamek i Dolnej, które po uzbrojeniu będą przedmiotem sprzedaży

•  Pozyskanie do gminnego zasobu ponad 1 ha terenu celem zabudowy drugiej strony ul. Kosza-
lińskiej, gdzie docelowo ma być wydzielonych 27 działek pod budowę domów jednorodzinnych

•  Realizacja postępowania umożliwiającego zagospodarowanie drugiej strony ul. Chorwackiej 
zgodnie z funkcją przewidzianą w planie zagospodarowania poprzez scalenie prywatnej, blisko 
3,5 ha powierzchni, a następnie jej podział na 35 działek budowlanych.

Poza tym Miasto Racibórz podejmuje działania mające na celu pozyskanie inwestorów w zakresie 
budownictwa jedno i wielorodzinnego. W zasobach terenów inwestycyjnych na terenie miasta 
wyodrębnione są działki przeznaczone na cele mieszkaniowe (ul. Grunwaldzka, ul. Brzozowa). 

Zgodnie ze sprawozdaniem finansowym wydatki w zakresie gospodarki mieszkaniowej w roku 2018 
wyniosły prawie 13,6 mln zł i było to o 4,6 mln zł więcej niż w roku wcześniejszym. 
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6.4. Polityka społeczna

Miarą sukcesu rozwojowego współczesnych miast i zarazem czynnikiem podtrzymującym jego 
trwałość jest dziś jakość życia mieszkańców, która w dużej mierze zależy od lokalnego kapitału 
społecznego – sieci międzyludzkich relacji wsparcia i współdziałania. Kluczowym pojęciem 
w budowaniu jakości życia opartej o taką społeczną sieć wsparcia jest spójność społeczna. To 
wyznacznik generalnego kierunku dla całej polityki społecznej w Raciborzu, która obejmuje cało-
kształt działań na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców, umacniania kapitału społecznego 
miasta, zwiększania spójności społecznej i wyrównywania szans wśród mieszkańców.

Polityka społeczna ukierunkowana jest głównie na wspomaganie zmarginalizowanych lub za-
grożonych marginalizacją grup społecznych, realizację działań nastawionych na podnoszenie 
jakości życia społeczeństwa oraz wdrażanie ładu społeczno-gospodarczego, umożliwiającego 
obywatelom zaspokajanie najważniejszych potrzeb. Kluczowym obszarem praktycznym polityki 
społecznej w wymiarze lokalnym jest pomoc społeczna, która realizowana jest zarówno w za-
kresie programów krajowych, jak i działań zaplanowanych w skali lokalnej.

Do najważniejszych dokumentów Miasta Racibórz określających cele oraz kierunki działania 
w zakresie polityki społecznej należą:

• Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Racibórz na lata 2007-2022 - do-
kument przyjęty Uchwałą nr XXVII/375/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2017 r.

• Gminny program przeciwdziałania przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w rodzinie 
na lata 2018-2021 – dokument przyjęty został Uchwałą nr XXXIII/479/2017 z dnia 25.10.2017 r.

• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020- Podprogram 2018 - w ramach pro-
gramu osoby najbardziej potrzebujące będą mogły skorzystać ze wsparcia w postaci żywno-
ści, jak również możliwości uczestniczenia w różnych działaniach wspierających, edukacyjnych 
i włączających.

• Program wspierania rodziny dla Miasta Racibórz na lata 2017-2019 - utworzony został w opar-
ciu o ustawę z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, obowiązującą 
od 1 stycznia 2012 r. Opracowanie i realizacja Programu należy do zadań własnych gminy (art. 
176 pkt 1 ww. ustawy).

W 2018 roku bezpośrednio na politykę społeczną wydano 16,2 mln zł. Dodatkowo, na pozostałą 
działalność w zakresie polityki społecznej przeznaczono 1,5 mln zł, a w dziale Rodzina 3,2 mln zł. 
Łącznie, działania w obszarze polityki społecznej pochłonęły 20,9 mln zł, co stanowi wzrost o 2,6 
mln zł w stosunku do roku poprzedniego.
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Najważniejsze Programy Miasta Racibórz w zakresie wsparcia finansowego dla rodzin:

• „Rodzina+”,
• „Senior 60+”,
• „Karta Dużej Rodziny”,

w ramach których przyjęto łącznie 932 wnioski oraz wydano 1 878 kart. Szczegółowo rozpisano 
je w poniższej tabeli.

Liczba przyjętych wniosków

Rodzina + 289 940

Senior 60 + 523 523

Liczba wydanych kartProgram

Tabela 11. Liczba przyjętych wniosków i wydanych kart w ramach wsparcia finansowego dla rodzin w 2018 r.
Źródło: dane Urzędu Miasta Racibórz

Karta Dużej Rodziny 120 415

Łącznie 932 1 878

W 2018 r. pomoc społeczną (pomoc finansową i socjalną) udzielono również w formie zasiłków:

• zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych - 2 534 osób,
• zasiłki i pomoc w naturze z zakresu zadań własnych dotowanych – 595 osób,
• pomoc z zakresu zadań zleconych – 14 osób.

W zakresie środków zewnętrznych w roku 2018 miasto realizowało następujące zadania:

• „Podniesienie poziomu jakości świadczonej pomocy społecznej w Gminie Racibórz” - w ra-
mach działania 2.5 „Skuteczna pomoc społeczna” Programu Operacyjnego Wiedza Eduka-
cja Rozwój 2014-2020. Wprowadzone w ramach projektu rozwiązania miały na celu wyod-
rębnić dwie podstawowe role zawodowe pracowników socjalnych, tj. ds. świadczeń i pracy 
socjalnej.

• „Wsparcie organizacyjne usług społecznych” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 
Rozwój 2014-2020.
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Ośrodek Pomocy Społecznej 

Budżetową jednostką organizacyjną Miasta Racibórz, powołaną do realizacji zadań pomo-
cy społecznej jest Ośrodek Pomocy Społecznej, który realizuje zadania gminne i powiatowe 
przewidziane m.in. w ustawie o pomocy społecznej, a także zadania zlecone (rządowe). Za-
kres działalności Ośrodka Pomocy Społecznej zajmuje jedno z czołowych miejsc w budżecie 
miasta, głównie za sprawą dotacji na zadania zlecone, które OPS realizuje. Wynika to zarówno 
z wysokości środków przeznaczanych na zadania w obszarze pomocy społecznej, jak również 
z szerokiego zakresu i różnorodności zadań objętych polityką społeczną szczebla krajowego 
i lokalnego, które realizowane są na poziomie samorządu lokalnego. 

W 2018 r. Ośrodek Pomocy Społecznej w Raciborzu udzielił wsparcia 661 rodzinom liczącym 
1 354 osób. Przy udzielaniu wsparcia uwzględnia się otoczenie społeczne osoby objętej po-
mocą, a także lokalne grupy odniesienia (m.in. rodzinę, znajomych oraz środowisko społeczne 
związane z miejscem zamieszkania itp.).

Dodatkowe programy i świadczenia:

•  Usługi opiekuńcze - usługami opiekuńczymi objęto 164 osoby zaś usługami specjalistycz-
nymi 132 osoby. Z usług specjalistycznych dla osób z zaburzeniami psychicznymi korzystało 
13 osób. W roku 2018 usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób 
z zaburzeniami psychicznymi świadczone były przez Polski Czerwony Krzyż Zarząd Okręgowy 
w Katowicach.

•  Świadczenia rodzinne - średniomiesięcznie wypłacano świadczenia dla 2  111 rodzin 
(2 337 świadczeń). Około 79% beneficjentów korzystających z zasiłków rodzinnych to rodziny, 
w których wychowuje się jedno lub dwoje dzieci. Rodziny wielodzietne (z trojgiem i więcej 
dzieci) stanowią 14% ogółu rodzin korzystających z zasiłku rodzinnego, z czego 7% to rodziny 
z 4 i więcej dzieci.

•  Świadczenie „Za życiem” - w ramach środków na świadczenia rodzinne wypłacano jedno-
razowe świadczenie. W okresie sprawozdawczym przyznano je 9 rodzinom, na łączną kwotę 
36 000,00 zł. Koszty obsługi wyżej wymienionych świadczeń wyniosły 1 080,00 zł. 

•  Zasiłki dla opiekuna - w roku 2018 zasiłek dla opiekuna wypłacono 15 osobom, które utraciły 
prawo do świadczenia pielęgnacyjnego w związku ze sprawowaniem opieki nad niepełno-
sprawnym członkiem rodziny. Łączna kwota wyniosła 85 477,00 zł.

•  Fundusz Alimentacyjny - Ośrodek Pomocy Społecznej w okresie sprawozdawczym wypła-
cił świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 340 dzieci na ogólną kwotę 1 557 051,00 zł. 
Świadczenia z funduszu alimentacyjnego wypłacane są dla 215 rodzin. Przeciętne miesięcz-
ne wydatki na świadczenia z funduszu alimentacyjnego wynosiły 129 755,00 zł, a przeciętna 
wysokość świadczenia osiągnęła 381 zł. W 2018 r. Ośrodek otrzymał kwotę 734 811,75 zł tytułem 
ściągniętych przez komornika należności od dłużników alimentacyjnych (fundusz alimen-
tacyjny, zaliczki alimentacyjne).

•  Stypendia socjalne - w 2018 r. OPS otrzymał na realizację wypłaty stypendiów socjalnych 
i zasiłków szkolnych kwotę 45 000 zł z budżetu miasta oraz kwotę 160 tys. zł z budżetu pań-
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stwa. W oparciu o przyjęte wnioski 5 uczniom przyznano zasiłki szkolne na kwotę 2 660,00 zł, 
natomiast 114 uczniom przyznano stypendium szkolne na kwotę 139 934,73 zł, z czego kwotę 
27 986,96 zł pokryto w ramach środków własnych, zaś kwotę 111 947,77 zł sfinansowano ze 
środków budżetu państwa.

•  Dodatki mieszkaniowe - od dnia 1 stycznia 2012 r. wypłata dodatków mieszkaniowych jest 
realizowana przez OPS. Budżet na ww. zadanie w 2018 r. wyniósł 2 607 619,00 zł. W okresie 
sprawozdawczym rozpatrzono 1 884 wnioski na dodatki mieszkaniowe, z czego wydano 118 
decyzji o odmowie przyznania świadczenia. Decyzją administracyjną przyznano dodatki na 
łączną kwotę 2 576 376,54 zł.

•  Dodatki energetyczne - OPS od 1 marca 2014 r. realizuje również wypłaty zryczałtowanych do-
datków energetycznych, których budżet w 2018 r. wyniósł 58 916,75 zł. W tym okresie przyjęto 
897 wniosków na dodatek energetyczny, z czego wydano 16 decyzji o odmowie przyznania 
świadczenia. W 2018 r. przyznano dodatki na łączną kwotę 57 102,56 zł, natomiast kwotę 1 
133,01 zł przeznaczono na obsługę zadania.

•  Świadczenie wychowawcze (500+) - od dnia 1 kwietnia 2016 r. realizowana jest przez OPS 
wypłata świadczenia wychowawczego (500+), którego budżet na rok 2018 wyniósł 23 459 
199 zł. W okresie sprawozdawczym przyjęto 2 574 wniosków o przyznanie świadczenia wy-
chowawczego. Na skutek przyjętych wniosków przyznano świadczenia dla 3 981 dzieci na 
kwotę 22 547 231,64 zł. Kwota 340 990,54 zł została przeznaczona na wydatki związane z ob-
sługą i realizacji programu, z czego 275 307,64 zł to kwota stanowiąca wynagrodzenie dla 
pracowników zatrudnionych do obsługi wyżej wymienionych świadczeń.

•  Świadczenia ,,Dobry Start” (300+) - z dniem 1 lipca 2018 r. rozpoczęto realizację wypłat świad-
czenia ,,Dobry Start”, którego budżet wyniósł 1 650 000,00 zł. Świadczenie w wysokości 300,00 
zł wypłacane było zgodnie z wydanymi przez OPS zawiadomieniami. Przysługuje ono raz 
w roku na dziecko uczące się w szkole, do 20 roku życia oraz dziecko niepełnosprawne do 
24 roku życia pod warunkiem kontynuacji nauki w szkole. Przyjęto 3 002 wnioski o przyznanie 
ww. świadczenia dla 4 995 dzieci na kwotę 1 497 450, 00 zł, natomiast kwota 48 872,22 zł 
stanowi koszt obsługi wyżej wymienonych świadczenia.

Szczegółowe informacje w zakresie polityki społecznej zawierają coroczne sprawozdania 
z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu.

Inne instytucje sektora pomocy społecznej

Sektor pomocy społecznej obejmuje także działania na rzecz osób bezdomnych lub osób 
pozostających bez środków do życia.  Co prawda z końcem marca 2018 r. zamknięta została 
funkcjonująca na terenie miasta noclegownia, jednak przed rozpoczęciem okresu zimowego 
(15.11.2018 r.) otwarta została ogrzewalnia mieszczącą się przy ul. Kowalskiej 5, którą prowadziło 
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Pracownia Przyszłości”. Ponadto, w ramach działalno-
ści Stowarzyszenia funkcjonowało Schronisko dla Bezdomnych ,,ARKA N” mieszczące się przy 
ul. Wiejskiej 18 oraz Dom dla Matek z Dziećmi ,,MAJA” i Schronisko dla Kobiet Bezdomnych przy 
ul. Sempołowskiej 5. W 2018 r. w schronisku „ARKAN” przebywało łącznie 80 osób, z czego:
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•  6 (po poprawie swojej sytuacji finansowej) wynajęło pokoje, bądź mieszkania,
•  4 otrzymały mieszkanie z zasobów gminy,
•  4 umieszczono w domu pomocy społecznej, natomiast 1 umieszczono w hospicjum,
•  4 podjęły pracę,
•  4 uzyskały uprawnienia do zasiłku stałego,
•  2 nabyły prawo do emerytury,
•  2 uzyskały uprawnienia do zasiłku pielęgnacyjnego.
• 1 wykonywała prace społecznie użyteczne w Arboretum Bramy Morawskiej.

W okresie sprawozdawczym pracownicy socjalni:

•  przeprowadzili 307 wywiadów z mieszkańcami Schroniska dla Bezdomnych ,,ARKA N”, których 
ostatnim meldunkiem na pobyt stały był Racibórz oraz 59 wywiadów w Domu dla Matek 
z Dziećmi ,,MAJA” i Schronisku dla Kobiet Bezdomnych,

•  wydali 80 skierowań dla mężczyzn na pobyt w Schronisku ,,ARKAN” oraz 8 skierowań dla 
kobiet na pobyt ww. placówce,

•  wydali także skierowania do Schronisk dla Bezdomnych poza Gminę Racibórz (17 dla męż-
czyzn oraz 2 dla kobiet),

•  pomogli usamodzielnić się 2 kobietom przebywającym w Domu dla Matek z Dziećmi ,,MAJA” 
i Schronisku dla Kobiet Bezdomnych.

W ramach interwencji kryzysowej przekazano do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
5 wniosków kobiet z 6 dzieci, celem wydania decyzji o schronieniu w Domu dla Matek z Dzieć-
mi ,,MAJA”.

6.5. Oświata, edukacja i szkolnictwo wyższe

Racibórz jako główny ośrodek administracyjny, stanowiący siedzibę powiatu, odgrywa kluczową 
rolę w rozwoju nauki oraz oświaty. Realizując przyjęte cele, napotyka w codziennym funkcjono-
waniu na szereg problemów związanych z koniecznością rozbudowy i modernizacji posiadanej 
bazy szkolno-przedszkolnej, czy też z aspektami społecznymi. Do aspektów społecznych zaliczyć 
należy między innymi: wdrażanie kolejnej reformy systemu oświaty, wytyczanie kierunków roz-
woju nadzorowanych jednostek, projektowanie przyszłych działań z uwzględnieniem sytuacji 
demograficznej oraz oczekiwań środowisk i inicjatyw lokalnych. Należą do nich między innymi: 
koordynacja działań na rzecz zakupu specjalistycznego wyposażenia dydaktycznego, reali-
zacja projektów unijnych oraz wniosków na informatyzację i cyfryzację dla poprawy jakości 
kształcenia, finansowanie systemu oświaty w gminie oraz nadzór nad procesem doskonalenia 
nauczycieli. Chcąc realizować misję miasta, którą jest „Kreowanie atrakcyjnych warunków dla 
rozwoju człowieka i biznesu w przyjaznym otoczeniu, w kontakcie z przyrodą, historią, nauką, kul-
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turą i rekreacją”, zgodnie z przyjętymi priorytetami, w 2018 roku skupiono się na usuwaniu barier 
utrudniających rozwój miasta w omawianym zakresie. 

W  2018 r. przygotowano uchwały dotyczące: opłat za korzystanie z  wychowania przed-
szkolnego jak również opłat stałych za pobyt w żłobku. Dodatkowo została podjęta uchwała 
w sprawie statutu żłobka, w którym zostały uszczegółowione cele i zadania jednostki. Ponadto 
podjęto uchwały dotyczące określenia regulaminu wynagradzania i nagradzania nauczycieli 
placówek oświatowych oraz określenia zasad udzielania i rozmiaru zniżek obowiązkowego 
wymiaru godzin zajęć nauczycieli, którym powierzono stanowiska kierownicze w jednostkach 
oświatowych.

Miasto Racibórz jest organem prowadzącym dla 12 przedszkoli, 6 szkół podstawowych, 4 zespo-
łów szkolno–przedszkolnych, jednego żłobka publicznego. Na jego terenie funkcjonują również 
2 żłobki prywatne oraz 3 punkty opieki dziennej. Miejsca w żłobkach są dotowane przez miasto 
w wysokości 500,00 zł na jedno dziecko. Stale rosnące zapotrzebowanie na usługi żłobkowe 
w ostatnich latach skłoniło miasto do szukania nowych rozwiązań i alternatywy dla publicznego 
żłobka, który nie jest w stanie zapewnić miejsc wszystkim chętnym. Pod koniec 2017 r. zarejestro-
wano pierwsze 2 podmioty świadczące usługi opieki w formule „opieki dziennej” o standardzie 
żłobka, do których w następnym roku dołączyła kolejna placówka. 

Nazwa

Żłobki Żłobek Publiczny

„Elfik” Spółka Cywilna Daniela Szarata - Kuklewicz 
& Wieńczysław Kuklewicz

Obiekt

Tabela 12. Żłobki oraz punkty opieki dziennej
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Urzędu Miasta Racibórz

Żłobek „Iskierka” Maria Cieślik

Punkty opieki dziennej Raciborskie Centrum Opieki nad Dziećmi Sp. z o.o.

Justyna Oszust „MALUSZKOWO”

CREATIVA Julia Parzonka

102

42

Liczba dostępnych 
miejsc

16

112

20

24
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Zdecydowana większość szkół i przedszkoli na terenie miasta funkcjonuje w systemie oświaty 
publicznej. W roku 2018 do raciborskich szkół dla których organem prowadzącym jest miasto 
uczęszczało 5 258 uczniów, w tym 3 252 do szkół podstawowych, a 381 do klas II i III gimnazjum. 
Średniorocznie, w roku 2018 zaewidencjonowano 560 etatów nauczycieli, z czego 122 etatów 
dotyczyło przedszkoli. System oświaty niepublicznej pełni na terenie miasta funkcję uzupełnia-
jącą. Łącznie, do przedszkoli niepublicznych uczęszcza około 250 dzieci, do szkół 87 uczniów, a ze 
żłobków prowadzonych w systemie niepublicznym korzysta 178 dzieci.

Bazą oświatową oraz podstawowe dane dotyczące liczby uczniów i nauczycieli przedstawia 
tabela 13 (stan na koniec czerwca 2018 r.) i tabela 14 (stan na koniec roku 2018). 

Rok szkolny 2017/2018 – stan na dzień 30 czerwca 2018 r.

Przedszkola Szkoły Podst. z II i III klasami gimnazjum

liczba etatów nauczycieli 116,74 430,00

Statystyki oświatowe

Tabela 13.  Wybrane statystyki oświatowe według stanu na 30 czerwca 2018 r.
Źródło: Dane Urzędu Miasta Racibórz

liczba uczniów w gminie 1 585 2 881 uczniów pod-
stawówek

liczba oddziałów/klas 66 143

752 uczniów klas II 
i III gimnazjalne

31

Razem

546,74

240

Rok szkolny 2018/2019 – stan na koniec 2018 r.

Przedszkola Szkoły Podstawowe z II i III klasami 
gimnazjum

liczba etatów nauczycieli 122,24 437,07

Statystyki oświatowe

Tabela 14. Wybrane statystyki oświatowe według stanu na 30 grudnia 2018 r.
Źródło: Dane Urzędu Miasta Racibórz

liczba uczniów 
w gminie

1 635 3 252 uczniów 
podstawówek

liczba oddziałów/klas 68 162

381 uczniów klas II 
i III gimnazjalne

16

Razem

559,74

246

5 258
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Porównanie danych z obu powyższych tabel pokazuje, że w drugim okresie to jest od września 
do grudnia 2018 r. liczba dzieci w przedszkolach wzrosła i jednocześnie wzrosła liczba oddzia-
łów. Jednocześnie wzrosła też liczba uczniów szkół podstawowych i zmalała liczba uczniów 
gimnazjalnych, co jest konsekwencją przede wszystkim likwidacji gimnazjów.

W ramach zadań Miasto Racibórz dofinansowuje bieżącą działalność niepublicznych placó-
wek - żłobków, instytucji dziennego opiekuna, przedszkoli i szkół. Niepubliczne placówki opie-
kuńcze oraz oświatowe uzupełniają i wzbogacają ofertę miasta i z powodzeniem od kilku lat 
funkcjonują, i stale rozwijają się na lokalnym rynku. 

Miasto przekazuje dotacje celowo - podmiotowe 4 przedszkolom, 3 szkołom podstawowym 
oraz 2 żłobkom i 3 placówkom świadczącym opiekę nad najmłodszymi dziećmi w wieku do 
3 lat. Do przedszkoli niepublicznych uczęszcza około 250 dzieci, do szkół – 87.

W ramach utrzymania, modernizacji oraz rozbudowy posiadanej bazy obiektowej zrealizowano 
13 zadań, do których należą:

• „Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Raciborzu 
przy ul. Jordana 6”, na którą miasto złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach,

• modernizacja części rekreacyjno-sportowej Szkoły Podstawowej nr 13 – budowa boiska 
wielofunkcyjnego,

• modernizacja części rekreacyjno-sportowej Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3 – budowa 
małego boiska wielofunkcyjnego na Płoni,

• modernizacja sanitariatów szkoły na II piętrze budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 3,
• modernizacja nawierzchni dróg dojścia przed Szkołą Podstawową nr 1,
• budowa wiaty rowerowej na 32 rowery w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 2 na Ocicach, 
• montaż termoregulatorów c.o. w bud. Szkoły Podstawowej nr 18 przy ul. Ocickiej 52,
• rozbudowa bazy dydaktycznej – adaptacja pomieszczeń na 3 oddział w Przedszkolu nr 16,
• wykonanie boiska do piłki siatkowej plażowej w Szkole Podstawowej nr 15,
• modernizacja stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 – budynek przy ul. Kasprowicza 4,
• wymiana parkietu sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 – budynek przy ul. Ka-

sprowicza 4,
• budowa siłowni pod chmurką na terenie rekreacyjnym Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 

1 w Raciborzu Markowicach,
• realizacja wydatków inwestycyjnych w ramach programu „Aktywna tablica” edycja 2018.

Ponadto, zrealizowano 6 projektów miękkich, dofinansowanych ze środków Unii Europejskiej: tj.:

•  Taniec bez granic. Projekt realizowała Szkoła Podstawowa nr 1. Zadanie zakończono 31 sierp-
nia 2018 r.

•  Wspólna nauka - drogą do sukcesu. Projekt realizowała ta sama szkoła. Zadanie zakończono 
30 kwietnia 2018 r. Zadanie ujęto w wieloletniej prognozie finansowej.
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•  „Autyzm-wymiana doświadczeń na pograniczu polsko-czeskim” Projekt realizowano w Szko-
le Podstawowej nr 1, zakończono działanie 31 grudnia 2018 r.

•  „Komunikacja międzyludzka – tworzą w twarz bez Internetu”. Zakończenie projektu zapla-
nowano na 2019 r.

•  „Akademia Sportu Zapaśniczego”. Projekt realizowano w Szkole Podstawowej nr 13 od marca 
do września 2018 r. Uczestnikami projektu byli zawodnicy z SP 13, Klubu UNIA Racibórz oraz 
czeskiego Klubu Lokomotiv Krnov.

•  „Mały Odkrywca” - w ramach inicjatywy lokalnej Przedszkole nr 26 zrealizowało zakup sprzętu 
dydaktycznego w postaci tablicy interaktywnej.

W ramach zawartego porozumienia z Gminą Kornowac dotyczącego wczesnego wspomagania, 
Przedszkole nr 24 przy ul. Bielskiej wykonuje specjalistyczne usługi edukacyjne dla najmłodszych 
dzieci ze stwierdzoną niepełnosprawnością. Terapia i zajęcia dydaktyczne są dostosowane do 
potrzeb młodszych dzieci z różnymi schorzeniami. 

Od roku 2002 na terenie Miasta Racibórz funkcjonuje Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ra-
ciborzu. Uczelnia powstała na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 września 2001 
roku (Dz. Urz. Nr 16, poz. 1152) oferując kształcenie na kierunkach licencjackich oraz inżynierskich, 
a także studia podyplomowe. W 2018 roku PWSZ oferowała dziesięć kierunków studiów w tym m.in. 
Automatyka i robotyka, Edukacja artystyczna, Filologia, Historia, Matematyka, Pedagogika, Socjo-
logia i Wychowanie fizyczne, na których studiowało 1 370 studentów. W celu dostosowania pro-
gramu do zapotrzebowania rynku Uczelnia na bieżąco poszerza swoja ofertę o nowe kierunki, do 
których zaliczy można m.in. pielęgniarstwo. W celu wzmacniania i usprawniania systemy edukacji 
i szkoleń oraz umożliwiając studentom zdobywanie umiejętności wymaganych dziś przez pra-
codawców PWSZ w Raciborzu uczestniczy również w unijnym programie Erasmus+, który ułatwia 
(i dofinansowuje) wyjazdy na zagraniczne studia i praktyki. W ramach programu studenci mogą 
studiować m.in. w Portugalii, Czechach, Turcji, na Łotwie i Słowacji oraz w Bośni i Hercegowinie. 

Ponadto kampus uczelni składa się z kompleksu budynków dydaktycznych, w których znajdują się 
dobrze wyposażone sale, pracownie komputerowe i techniczne. Uczelnia posiada własną bazę 
sportową z krytym basenem oraz stadionem lekkoatletycznym. Działa również biblioteka naukowa, 
czytelnie, Ośrodek Informacji Naukowej i nowoczesne bazy danych. Dla studiujących daleko od 
miejsca zamieszkania Uczelnia oferuje miejsca w Domu Studenta.
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6.6. Kultura, Turystyka, Sport i Rekreacja

Wspieranie działalności kulturalnej, turystyki, sportu i rekreacji należy do zadań własnych samo-
rządu, który odpowiada w tych obszarach nie tylko za realizację bieżących zadań, ale również za 
tworzenie sprzyjających warunków organizacyjno-rozwojowych. Katalog narzędzi w dyspozycji 
samorządu obejmuje m.in. określanie w drodze uchwały warunków i trybu finansowania zadań, 
ustanawianie stypendiów, nagród i wyróżnień, a także optymalizację struktury organizacyjnej po-
przez powoływanie samodzielnych instytucji, którym powierzane zostają ściśle określone zadania.

W 2018 z budżetu miasta na wydatki związane z kulturą przeznaczono 8,3 mln zł, na kulturę 
fizyczną 7,2 mln zł, a na ochronę zabytków 166,7 tys. zł. Łącznie więc wyniosły one 15,7 mln 
zł. Było to mniej niż rok wcześniej, ponieważ wtedy na kulturę, ochronę zabytków i na kul-
turę fizyczną przeznaczono 18,7 mln zł.

Charakterystyka działań miasta w obszarze kultury, turystyki, sportu i rekreacji została zawarta 
w poniższych podrozdziałach. 

6.6.1. Kultura

Działania w obszarze kultury na terenie powiatu raciborskiego obejmują bogaty kalendarz 
cyklicznych imprez kulturalnych, wydarzenia okazjonalne, a także lokalne inicjatywy artystyczne. 
Działania kulturalne to pielęgnowanie tradycji i dziedzictwa kulturowego regionu oraz inicjo-
wanie nowatorskich wydarzeń, w tym propagowanie innowacyjnych form sztuki współczesnej 
i nowych trendów kulturowych.

Działalność kulturalna, polegająca na tworzeniu, finansowaniu, upowszechnianiu i ochronie 
kultury, regulowana jest licznymi dokumentami prawnymi, z których podstawowe to: 

•  ustawa z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.),
•  ustawa z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tekst 

jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1983 ze zm.).
• Zadania w zakresie kultury i turystyki miasto realizuje m.in. za pośrednictwem: 
•  Miejskiej i Powiatowej Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla, 
•  Muzeum,
•  Raciborskiego Centrum Kultury.
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Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna im. Ryszarda Kincla

Instytucja ta zapewnia mieszkańcom obsługę biblioteczną. Służy rozwijaniu i zaspokajaniu 
potrzeb czytelniczych i informacyjnych, upowszechnianiu wiedzy i nauki, rozwojowi kultury, dba 
o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie miasta 
i powiatu. W skład Biblioteki wchodzi 11 oddziałów i filii.

W ramach środków pozyskanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Ślą-
skiego w roku 2018 zrealizowano zadanie pn.: „Przebudowa budynku Miejskiej i Powiatowej Bi-
blioteki Publicznej w Raciborzu wraz z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych”. W 2018 r. 
zakończono rozpoczętą w rok wcześniej przebudowę budynku głównego wraz z dostosowaniem 
dla osób niepełnosprawnych. Zakres remontu obejmował wymianę instalacji elektrycznej i kom-
puterowej, instalacji sanitarnej, montaż instalacji przeciwpożarowej, wymianę podłóg i drzwi, 
wzmocnienie stropów, malowanie ścian, zakup mebli, montaż systemu ochrony zbiorów w tech-
nologii RFiD, a także montaż windy osobowej i towarowej. Wartość całkowita projektu to 1,8 mln zł. 

Zadania realizowane na bieżąco w roku 2018 w ramach prowadzonej działalności kulturalno-
-oświatowej: 

•  Łącznie zarejestrowano w bibliotece 11 513 czytelników, co daje wskaźnik 23 czytelników na 
100 mieszkańców Raciborza. Zanotowano 86 331 odwiedzin czytelników we wszystkich wy-
pożyczalniach MiPBP. Wypożyczono 283 233 materiałów bibliotecznych co daje wskaźnik 
565 wypożyczeń na 100 mieszkańców oraz 24,60 wypożyczeń na 1 czytelnika.

•  Zbiory raciborskiej biblioteki powiększyły się w ciągu roku o 7 872 egzemplarze o wartości 156 728,00 
zł., w tym ze środków własnych biblioteki, z dotacji MKiDN oraz z budżetu obywatelskiego zakupiono 
łącznie 5 818 egzemplarze za 128 416,00 zł, pozostałe biblioteka otrzymała w darze.

•  Instytucja prowadziła działalność kulturalno–oświatową, jako element promocji czytelnictwa 
i samej placówki. W roku 2018 zorganizowano 500 imprez, w których łącznie uczestniczyło 11 
502 osoby oraz 182 lekcje biblioteczne dla 3 304 uczniów.

Na szczególna uwagę zasługują następujące działania podjęte przez placówkę:

•  Podpisanie porozumienia o współpracy Sądu Rejonowego w Raciborzu reprezentowanego 
przez Marzenę Korzonek oraz raciborskiej biblioteki reprezentowanej przez Małgorzatę Szczy-
gielską. W ramach współpracy zorganizowano w bibliotece debatę „Praktyczne aspekty 
stosowania mediacji” oraz otwarte spotkanie dla mieszkańców „Poznaj mediację- poza-
sądową metodę rozwiązywania sporów”.

•  Spotkania autorskie. W 2018 r. w bibliotece gościli m.in.: Michał Ogórek, Małgorzata Frąckie-
wicz, Janusz Mokrosz, Wanda Matras-Mastalerz, Emilia Góźdź, Izabela Michta, Jakub Ćwiek, 
Marta Jas-Baran i Tamara Chorążyczewska, Katarzyna Bonda, Katarzyna Siwczyk oraz au-
torzy książek dla dzieci i młodzieży: Jolanta Reisch-Klose, Ewa Jałochowska, Małgorzata K. 
Piekarska, Melania Kapelusz, Joanna Wachowiak, Barbara Kosmowska, Marianna Oklejak 
i Wojciech Widłak.

71

Raport o stanie Miasta Racibórz na rok 2018



Organizowano również cykliczne działania, takie jak: Zima i Lato w Mieście, Noc z Andersenem, 
Konkurs literacki: Racibórz prozą zaczarowany, VI Powiatowy Konkurs Pięknego Pisania „Zostań 
Mistrzem kaligrafii”, Urodziny Kubusia Puchatka, Czerwcowy Turniej Przedszkolaków, Konkurs 
Wiedzy o Ruchu Drogowym, Konkurs Gwary Śląskiej, Powiatowy Turniej Szkół Podstawowych 
z okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. 

Biblioteka wzięła także udział w następujących akcjach ogólnopolskich: Tydzień Bibliotek 2018, 
Odjazdowy Bibliotekarz, Noc bibliotek: Kresowiacy na ziemi raciborskiej, Narodowe Czytanie, 
Europejskie Dni Dziedzictwa „Racibórz w dobie odzyskania niepodległości”, Program edukacyj-
ny „Globalnie w bibliotekach”, Ogólnopolskie Czytanie „Jeżycjady”, Mała Książka Wielki Człowiek. 
W 2018 roku instytucja otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego w wysokości 97 896,00 zł. na następujące projekty:

•  „Wielka liga młodych czytelników” o wartości 14 860,00 zł,
•  „Kompetentny bibliotekarz = nowoczesna biblioteka” o wartości 27 186,00 zł,
•  „Integracja dla książki” o wartości 8 600,00 zł,
•  „Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych” o wartości 46 500,00 zł.

Muzeum w Raciborzu

Instytucja prowadzi działalność w zakresie: gromadzenia, opracowywania, przechowywania, 
konserwowania zabytków i dóbr kultury, edukacji, wystawiennictwa i upowszechniania nauki, 
kultury materialnej, historii, sztuki regionalnej, narodowej oraz światowej wśród mieszkańców 
miasta i powiatu. 

Bazę instytucji stanowią:

•  budynek administracyjny pracowni i magazynów, Racibórz ul. Rzeźnicza 15,
•  budynek ekspozycyjny magazynów i biblioteki, Racibórz ul. Chopina 12,
•  budynek ekspozycyjny, Racibórz ul. Gimnazjalna 1.

Zadania realizowane na bieżąco w roku 2018 w ramach prowadzonej działalności kulturalno-
-oświatowej: 

•  Organizacja 15 imprez muzealnych (m.in. wystawy, konferencje, prelekcje, inscenizacje histo-
ryczne) obejmujące 1 143 osób. W ofercie wystawienniczej raciborskiego muzeum w 2018 r. 
znajdowało się 9 wystaw stałych prezentowanych przez cały rok w dwóch budynkach eks-
pozycyjnych przy ul. Gimnazjalnej 1 i ul. Chopina 12: „Sztuka dawna”, „W Domu Ozyrysa”, „Cyna 
śląska”, „Odkrycia archeologiczne w dawnym kościele św. Dominikanek”, „Militaria ze zbio-
rów Muzeum w Raciborzu”, „Rok obrzędowy nad Górną Odrą”, „Pradzieje ziemi raciborskiej”, 

„Dawne techniki dentystyczne”, „Beczka piwa i antałek wina”.
•  Organizacja 102 lekcji muzealnych, w których udział wzięły 2 094 osoby.
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•  Pozyskiwanie do zbiorów nowych zabytków. Zbiory Muzeum w Raciborzu powiększyły się 
o 1 602 sztuki (muzealia i materiały pomocnicze). Poczyniono zakupy muzealiów na kwotę 
19 709 zł. (oleodruki, zabawki, elementy strojów ludowych, pamiątką bierzmowania, druki, 
szyld, atlas, szafka firmowa, rachunki, modlitewniki, dokumenty, zdjęcia, pocztówki, narzę-
dzia rzemieślnicze). Ponadto Muzeum w Raciborzu otrzymało 887 sztuk darów na kwotę 
66 295, 00 zł (kolekcja grafik Eckarda Alkera, druki okolicznościowe, oleodruki).

•  Współpraca z organizacjami pozarządowymi w zakresie przeprowadzenia inscenizacji histo-
rycznej (Raciborskie Kurkowe Bractwo Strzeleckie, Midraszowy Teatr Żydowski w Raciborzu).

•  Działania zmierzające do pełnej komputeryzacji bazy danych muzeum (zbiory muzealne 
i zbiory biblioteczne). Muzeum w Raciborzu na bieżąco i systematycznie ewidencjonuje, 
naukowo opracowuje i digitalizuje zbiory. Dokonywane były wpisy do ksiąg inwentarzowych, 
ksiąg wpływów muzealiów, ksiąg ruchu muzealiów, do kartotek magazynowych, rejestrów 
fotograficznych, rejestrów materiałów fotograficznych. W 2018 r. zdigitalizowano 554 obiekty. 
Łączna baza danych obiektów przetworzonych cyfrowo obejmuje 14 372 obiekty. 

•  Przedsięwzięcia popularyzujące działalność instytucji oraz promujące Racibórz (koncerty, 
wystawy, Wieczór w Muzeum i in.). W 2018 r. w  Muzeum w Raciborzu odbyły się również liczne 
wydarzenia kulturalne, m. in. koncerty muzyczne („Perły muzyki polskiej”, koncert w wykona-
niu Midraszowego Teatru Żydowskiego w Raciborzu”, koncert  chóru „Oktoich” przy Cerkwi 
Prawosławnej pw. św. św. Cyryla i Metodego we Wrocławiu oraz Prawosławnego Ordyna-
riatu WP Garnizonu Wrocław, koncert muzyki sakralnej w wykonaniu Chóru Brzezie,), wykłady 
i prelekcje m. in. na tematy dotyczące: historycznych map w zbiorach Działu Historii Muzeum 
w Raciborzu, techniki i technologii malarstwa tablicowego, ośrodków pielgrzymkowych na 
Śląsku, dawnych narzędzi rolniczych, roli kobiety w rodzinie, kulturze i społeczeństwie na 
przełomie XIX/XX w. oraz wyników badań archeologicznych dotyczących średniowiecz-
nych fortyfikacji w Raciborzu.  Zorganizowano również XIII edycję Powiatowego Konkursu 
na Ozdoby Wielkanocne wraz z wystawa pokonkursową, Wieczór w Muzeum w ramach 
obchodów Międzynarodowego Dnia Muzeów. Publikowane były artykuły pracowników Mu-
zeum w materiałach naukowych i popularno-naukowych pokonferencyjnych, prasowych 
(udział w projekcie „Nasza Wieża Babel”).

•  Etnograficzne badania terenowe w ramach projektu „Mapa obrzędowa Górnego Śląska” 
realizowanego przez Regionalny Instytut Kultury w Katowicach, obserwacje i dokumentacja 
fotograficzna tradycyjnych zwyczajów dorocznych. 

•  Kwerendy, konsultacje i wywiady dotyczące zbiorów muzealnych, historii Raciborza, badań 
archeologicznych, obrzędowości ludowej itp. Ponadto, pracownicy muzeum brali udział 
w pracach komisji konkursowych w przedszkolach i szkołach powiatu raciborskiego. Muzeum 
brało udział w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku – Nagroda Marszałka Województwa 
Śląskiego oraz w Konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku SYBILLA organizowanego przez 
Narodowy Instytut Muzealnictwa. 

•  Nadzory archeologiczne m. in. w Parku Zamkowym, przy przebudowie ul. Długiej, przebudo-
wie śmietnika przy ul. Browarnej, podczas awarii wodociągowej przy ul. Reymonta, a także 
przy przebudowie parku jordanowskiego.
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Oprócz działalności wystawienniczej i naukowo–badawczej, placówka stara się też prowadzić 
na bieżąco działania edukacyjne, mające na celu przybliżanie dzieciom w wieku przedszkol-
nym i szkolnym oraz młodzieży zabytków o dużej wartości historycznej i artystycznej, związa-
nych z bogatą tradycją i kulturą regionu. W ofercie muzeum znajduje się 28 tematów lekcji 
muzealnych. Do najbardziej popularnych należały m. in. „Co to jest muzeum?”, „Obrządek 
pogrzebowy w Starożytnym Egipcie”, „Pradzieje Śląska”, „Kiedy i jak powstał Racibórz”, „Zabawy 
i zabawki naszych dziadków”, „Od kołyski do grobu – czyli o obrzędowości rodzinnej na Śląsku”. 

Statystyki za rok 2018 przedstawiają się następująco: 

•  zwiedzanie ekspozycji, budynek ul. Gimnazjalna, zwiedzających 15 419 osób,
•  zwiedzanie ekspozycji, budynek ul. Chopina, zwiedzających 124 442 osób,
•  czytelnicy biblioteki muzealnej, 9 osób.

W 2018 roku muzeum w Raciborzu wykonało konserwacje zabytków na łączną kwotę 51 767,24 zł.

Raciborskie Centrum Kultury

W skład Raciborskiego Centrum Kultury wchodzą Raciborski Dom Kultury, historyczne miejsce 
jakim jest Dom Kultury Strzecha z kinem Przemko, Raciborskie Centrum Informacji oraz świe-
tlica środowiskowa w dzielnicy Brzezie. Instytucja organizuje około 300 wydarzeń kulturalnych 
rocznie, w tym festiwale o randze międzynarodowej, np. PalmJazz (z gwiazdami takimi jak John 
Scofield czy Mike Stern), czy międzynarodowe projekty finansowane ze środków Unii Europej-
skiej. Placówka koordynuje również szeroką działalność Amatorskiego Ruchu Artystycznego 
skupiając ponad 800 uczestników zajęć. Raciborskie zespoły, teatry czy soliści funkcjonujący 
w ramach ARY są laureatami licznych festiwali i konkursów. 

Ze środków zewnętrznych w roku 2018 miasto, za pośrednictwem RCK realizowało następujące 
zadania:

•  Po drugiej stronie lustra/Za zrcadlem” – widowisko baletowe współfinasowane ze środków 
Euroregionu i budżetu państwa RP – partner Zakladní umělecká škola z Hlučína (CZ),

•  UNDERSTAND – międzykulturowe warsztaty dla dzieci i młodzieży prowadzone w języku an-
gielskim (wolontariusze z Indii i z Hiszpanii) – partnerzy Uniwersytet Ekonomiczny w Katowi-
cach i międzynarodowa organizacja studencka AEISEC,

•  „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Szkołach Zawodowych” - projekt Minister-
stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, realizowany w ramach Programy Operacyjnego Wiedza 
Edukacja Rozwój, partner – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Raciborzu.
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Zadania realizowane na bieżąco w roku 2018 w ramach prowadzonej działalności kulturalno-
-oświatowej objęły również: 

•  Współdziałanie ze stowarzyszeniami i środowiskami twórczymi zajmującymi się działalnością 
kulturalną. W tym zakresie realizowano zadania wynikające z ogłoszonego przez Prezydenta 
Miasta konkursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. Kwota przezna-
czona z budżetu Miasta na wsparcie finansowe powyższych zadań wynosiła 200 000,00 zł. Do 
konkursu przystąpiło 14 organizacji, które złożyły 17 ofert. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu, 13 
organizacji otrzymało wsparcie finansowe na realizację 15 zadań. Opisano je w podrozdziale 
6.10 Aktywność obywatelska.

• Organizacja bądź współorganizacja 34 przedsięwzięć, w tym m.in.: Dni Raciborza, Polskiej Ma-
jówki, Święta Animatora Kultury, miejskich obchodów rocznic: uchwalenia Konstytucji 3 maja 
i wybuchu III Powstania Śląskiego, miejskich obchodów Święta Niepodległości, cyklu koncertów 
umuzykalniających, regionalnej imprezy plenerowej „Wielkanocna Procesja Konna”.

6.6.2. Turystyka, Sport i Rekreacja

Czynne uprawianie sportu na Ziemi Raciborskiej ma już ponad 150-letnią tradycję. Początkowo 
dominującą rolę odgrywała piłka palantowa - dyscyplina określana na Śląsku jako „szlagbal”, 
by na przełomie lat 60-tych i 70- tych ustąpić miejsca innym sportom - głównie piłce nożnej, 
zapasom, pływaniu, lekkiej atletyce, kolarstwu, piłce siatkowej, koszykówce. Niewątpliwie, duże 
znaczenie dla rozwoju sportu na terenie raciborszczyzny miało, powstałe w 1914 roku, raci-
borskie gniazdo Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. W roku 1987, po reaktywacji TG “Sokół”, 
powstał również Klub Olimpijczyka „Sokół” upowszechniający idee ruchu olimpijskiego głównie 
wśród dzieci i młodzieży. Klub ten należy do najprężniej działających w Polsce i został wyróżnio-
ny między innymi prestiżową nagrodą „Fair-Play” przyznawaną przez Polski Komitet Olimpijski.

W ramach działań sportowych i rekreacyjnych miasto współpracuje przede wszystkim z lo-
kalnym Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, jednak bieżąca współpraca prowadzona jest także z sa-
morządami ościennymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prywatnymi, wśród 
których wymienić można: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Miasto Kędzierzyn Koźle, Powiat 
kędzierzyńsko – kozielski, Stowarzyszenie „Rzeki dzielą Odra łączy”, Gminę Kuźnia Raciborska, 
Gminę Bierawa, Gminę Cisek oraz firmą COBEX Polska Sp. z o.o.

Ciągła współpraca ma także miejsce ze stowarzyszeniami i środowiskami zajmującymi się 
działalnością sportową, między innymi w ramach ogłaszanego przez Prezydenta Miasta kon-
kursu ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie sportu, o których wspomniano w pod-
rozdziale 6.10 Aktywność obywatelska. Ciekawą formą realizacji zadań były imprezy sportowe 
sfinansowane w ramach tzw. „małych grantów”.
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•  „Rolkowanie z Hit the Rail”, Klub Sportowy Hit The Rail,
•  „Drużynowe Mistrzostwa Polski w szachach I liga”, Klub Szachowy Silesia,
•  „XVIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o Puchar Prezydenta Raciborza”, Klub Szachowy.

Ponadto miasto realizowało projektu w zakresie rozbudowy infrastruktury sportowej, wśród których 
należy wspomnieć:

•  „Modernizacja stadionu lekkoatletycznego przy Ośrodku Sportu i Rekreacji w Raciborzu przy 
ul. Zamkowej 4 – kat III A”. Na jego realizację pozyskano środki zewnętrzne z Ministerstwa Sportu 
i Turystyki. Wartość zadania wynosiła 12 mln zł. 

•  „Budowa boiska wielofunkcyjnego – Szkoła Podstawowa Nr 13” - Zadanie zakończono i ode-
brano 3 września 2018 r. W ramach projektu zdemontowano istniejące nawierzchnie i wyposaże-
nie, wykonano drenaż, wykonano nawierzchnię z poliuretanu, a także zamontowano piłkochwyty 
i oświetlenie.

•  „Boisko wielofunkcyjne ze sztuczną nawierzchnią w ZSP 3 w Raciborzu”, zadanie zakończono 
i odebrano w dniu 22 listopada 2018 r..

•  Rozpoczęto prace nad opracowaniem projektu pn. „Zagospodarowanie Bulwarów Nadod-
rzańskich – lewy brzeg Odry”.

• „Modernizacja infrastruktury sportowej przy ul. Srebrnej 12 w Raciborzu” o wartość 561 685,43 zł.

Do największych imprez sportowych, które odbyły się w 2018 w Raciborzu należały:

•  Pływadło 2018 – w roku 2018 odbyła się XIX edycja imprezy. Organizatorami imprezy są: miasto 
Kędzierzyn Koźle, Powiat kędzierzyńsko – kozielski, Miasto Racibórz, Stowarzyszenie „Rzeki dzielą 
Odra łączy”. Współorganizatorami pozostają: Starostwo Powiatowe w Raciborzu, Gminna Kuź-
nia Raciborska, Gmina Bierawa, Gmina Cisek. Spływ odbył się w dniach 16-17 czerwca 2018 na 
trasie Racibórz – Turze – Dziergowice – Bierawa - Kędzierzyn Koźle, a łączna długość trasy to 
42 km. Udział w przedsięwzięciu wzięło kilkadziesiąt pływadeł zbudowanych przez uczestników 
własnymi siłami i środkami. Każda z edycji określona jest hasłem i wszyscy uczestnicy budują 
swoje pływadła pod jego kątem. W roku 2018 impreza odbyła się pod hasłem: „Raduje się serce 

– raduje się dusza, Uczcić niepodległość Pływadło wyrusza”. Impreza corocznie przyciąga setki 
widzów oraz cieszy się wielką popularnością.

•  Gala MMA „VFCL 8 Victory Fighting Championship League Racibórz” - organizowana przez 
Klub Sportowy ŁAMATOR Racibórz oraz Fightinh Club Ostrava. Ciesząca się dużą popularnością 
gala jest jedną z imprez masowych jakie odbywają się mieście. Podczas imprezy toczone są 
walki w klatce, a członkowie raciborskiego klubu m.in. promują Miasto Racibórz.

•  Polsko – Czeski Kajakowy Maraton Odrzański - realizacją przedsięwzięcia zajmuje się Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Raciborzu. Spływ odbywa się na trasie Chałupki – Racibórz, a przedsięwzięcie 
cieszy się z roku na rok coraz większą popularnością.

• Gala Raciborskiego Sportu - coroczna impreza współorganizowana przez Miasto Racibórz 
oraz Powiat raciborski. Podczas gali nagradzani są najlepsi zawodnicy raciborskich klubów 
sportowych, którzy osiągnęli wysoki wynik sportowy w danej dziedzinie sportu. Nagradzani są 
również najlepsi trenerzy oraz osoby wyróżniające się osiągnięciami w działalności sportowej.
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•  Turniej Siatkarski Zakładów Pracy i Służb Mundurowych - impreza wpisała się już w kalendarz 
imprez sportowych organizowanych w mieście. Turniej współorganizowany jest przez Miasto 
Racibórz i firmę COBEX Polska Sp. z o.o,

•  4 Biegi - Półmaraton Rafako Racibórz – w roku 2018 odbyła się już IV edycja biegu. Impreza 
współorganizowana jest przez Miasto Racibórz a realizacją przedsięwzięcia zajmuje się OSiR 
Racibórz. Półmaraton ma charakter międzynarodowy. W organizację biegu włączają się insty-
tucje, jednostki miejskie, kluby sportowe, służby mundurowe oraz wolontariusze, którzy tworzą 
niezapomnianą atmosferę. Półmaraton jest jednym z czterech biegów, które wchodzą w pro-
gram „4Biegi Racibórz”. Na powyższy program składają się: Bieg Nadodrzański, Bieg Twardziela, 
Bieg bez Granic, Rafako Półmaraton Racibórz. Wszystkie biegi realizowane są przez OSiR Racibórz 
i przyciągają mnóstwo biegaczy z kraju i zagranicy.

Miasto Racibórz przyznaje również stypendia najlepszym zawodnikom sportowych w danej 
dyscyplinie za osiągnięcia sportowe. W roku 2018 Miasto Racibórz przeznaczyło na stypendia 
około 200 tys. zł. Raciborscy sportowcy osiągają wysokie wyniki na arenach krajowych, jak 
i międzynarodowych szczególnie w takich dyscyplinach jak zapasy, lekkoatletyka czy pływanie.

Ośrodek Sportu i Rekreacji w Raciborzu

Ośrodek Sportu i Rekreacji został powołany do życia uchwałą Rady Nadzorczej w Raciborzu nr. 
28/196/66 z dnia 30 grudnia 1966 r. i jest prowadzony w formie zakładu budżetowego. Działając 
jako jednostka organizacyjna Miasta Racibórz, zobowiązany jest do prowadzenia działalności 
rekreacyjno-sportowej na obszarze Raciborza, powiatu raciborskiego i regionu, w szczegól-
ności w zakresie popularyzacji walorów rekreacji ruchowej.

Do jego głównych zadań należą:

• tworzenie warunków dla rozwoju wychowania fizycznego, sportu, rekreacji ruchowej 
i turystycznej,

• tworzenie warunków do czynnego uprawiania sportu przez społeczeństwo, walorów po-
pularyzacji rekreacji ruchowej,

• organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo-rekreacyjnych,
• szkolenie kadry instruktorskiej i kierowanie jej do prowadzenia zajęć rekreacyjnych,
• prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie wychowania fizycznego i sportu,
• prowadzenie sekcji sportowych w zależności od potrzeb społecznych i zleceń Prezydenta 

Miasta,
• tworzenie, utrzymanie i udostępnianie bazy sportowo-rekreacyjnej.
• Ośrodek prowadzi również działalność pomocniczą obejmująca między innymi:
• prowadzenie obiektów noclegowych, gastronomicznych, kempingowych i pól namioto-

wych,
• prowadzenie parkingów stanowiących własność gminy,
• umieszczanie plakatów na miejskich ogłoszeniowych słupach,
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• organizowanie obozów sportowych w ramach letniego i zimowego wypoczynku dzieci 
i młodzieży na obiektach własnych,

• organizowanie giełd, kiermaszy, wystaw i imprez powszechnych i innych propagujących 
sport i rekreację.

Bazę sportowo-rekreacyjno-turystyczną w dyspozycji ośrodka tworzą:

a. obiekty sportowe przy ul. Zamkowej 4:

•  stadion piłkarski z bieżnią lekkoatletyczną,
•  sztuczne Lodowisko,
•  dom Sportowca,
•  kręgielnia,
•  korty tenisowe,
•  siłownia na wolnym powietrzu,
• skatepark,
• sprawonościowy plac zabaw,
• kryta pływalnia H2Ostróg;

b. Kompleks Rekreacyjny przy ul. Markowickiej 1, na terenie którego znajdują się:

•  domki 4 osobowe,
•  pole do mini golfa,
•  kąpielisko,
•  boiska do siatkówki plażowej, streetballa,
• kuchnia letnia,
• świetlica,
• wiaty piknikowe,
• miejsca dla camperów,
• siłownia na wolnym powietrzu,
• sprawnościowy plac zabaw,
• wiata rowerowa.

OSiR Racibórz w roku 2018 zorganizował lub współorganizował wiele imprez sportowych na 
terenie miasta wykorzystując przy tym dostępną bazę sportowo-rekreacyjną, m.in: „Zima 
w mieście 2018” i “Lato w mieście”. W okresie ferii zimowych dzieci i młodzież z terenu miasta 
korzystała z bezpłatnych wejść na lodowisko „Piastor” i krytą pływalnię „H2Ostróg”. Również 
w okresie ferii, dzieci i młodzież z raciborskich stowarzyszeń, klubów osiedlowych, a także szkół 
podstawowych i gimnazjów korzystała z wstępów na kręgielnię. Odbywały się różnego rodzaju 
zawody oraz zajęcia sportowe na „Arenie Rafako”. W okresie wakacyjnym dzieci i młodzież 
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mogły korzystać z wejść na krytą pływalnię, halę sportową, kręgielnię, korty tenisowe, stadion 
przy ul. Zamkowej 4 oraz na basen w Oborze. Dodatkowo, H2Ostróg prowadził bezpłatną naukę 
jazdy na łyżwach, gry i zabawy oraz naukę pływania. 

Hala sportowa przy ul. Łąkowej 31. Stadion OSIR w Raciborzu. 

Wielofunkcyjny stadion sportowy położony w Raciborzu w dzielnicy Ostróg, na terenie miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Zbudowany został w latach 1964–1971 w czynie społecznym 
przez mieszkańców Raciborza. Po wybudowaniu jego pojemność wynosiła 30 000 widzów. 
Po powodzi w 1997 obiekt został wyremontowany, drewniane ławki zastąpiono plastikowymi 
siedzeniami (bez oparć), miejsca na łukach natomiast zlikwidowano (pozostawione wały 
ziemne porasta obecnie trawa). Zmniejszyło to pojemność do około 10 tys. (z czego 6 tys. to 
miejsca siedzące).

We wrześniu 2018 r. oficjalnie oddano do użytku wyremontowany stadion lekkoatletyczny, któ-
rego przebudowa kosztowała 12 mln zł.

Rafako Arena przy ulicy Łąkowej to wielofunkcyjna hala widowiskowo-sportowa wybudowana 
w latach 1973–1974. Po przejęciu hali przez miasto w latach 2008–2010 dokonano jej grun-
townej modernizacji i rozbudowy. Może pomieścić 470 widzów (z możliwością tymczasowej 
rozbudowy do 1000). Na co dzień na hali swoje spotkania rozgrywają siatkarze KS AZS Rafako 
Racibórz, obiekt jest również gospodarzem innych zawodów sportowych, m.in. w koszykówce, 
czy w zapasach. 

Aquapark H2Ostróg 

Aquapark H2Ostróg to kompleks rekreacyjno-sportowy. Znajduje się w nim pełnowymiarowy 
basen pływacki, grota śnieżna, sauny, rwąca rzeka rurowe zjeżdżalnie oraz brodzik dla dzieci. 
Służy on nie tylko mieszkańcom miasta ale całemu regionowi jako miejsce odpoczynku, re-
laksu i aktywnego spędzania wolnego czasu. Na terenie obiektu dostępne są także m.in. punkt 
gastronomiczny, kącik dla dzieci oraz poczekalnia. 

W 2018 r. opracowano analizę stanu technicznego istniejących urządzeń uzdatniania wody 
oraz przekazano do Urzędu Miasta „Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 
2019 r., który wskazuje na konieczność realizacji projektu pn. „Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w budynku krytej pływalni H2Ostróg”. Pełny budżet zadania wyniósł 640 tys. zł, jednak 
kwota wyasygnowana na realizację najpotrzebniejszych prac w 2018 była znacznie niższa 
i wyniosła 38 768,40 zł.
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Turystyka

W ramach realizacji zadań dotyczących turystki zorganizowano obóz dla dzieci i młodzieży 
w Pleśnej. Podczas trzech turnusów udział w nim wzięło około 420 uczestników. Na każdym 
z turnusów w opiekę zaangażowanych było 23 pracowników (komendanci, wychowawcy, pie-
lęgniarki, ratownicy, kucharki). Dla poprawienia funkcjonowania obozu zakupiono: projektor Ep-
son, kuchenkę Amica, stolik piłkarski, 10 czasz namiotów, 8 sztuk rowerów, 19 sztuk mini lodówek.

Miasto brało również udział targach turystycznych:

• „Tour Salon – Targi Regionów i Produktów Turystycznych” w Poznaniu, od 9 do 11 lutego 2018 r.;
•  „X Targi Turystyczne MTT” we Wrocławiu, w dniach od 23 do 25 lutego;
•  „Na Styku Kultur” w Łodzi od 16 do 18 marca;
•  „Międzynarodowe Targi Turystyki, Sprzętu Turystycznego i Żeglarskiego GLOB” w Katowicach, 

od 23 do 25 marca 2018 r.;
•  „World Travel Show” w Nadarzynie, od 19 do 21 października 2018 r.
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W dniach 31.08 - 02.09 ziemię raciborską odwiedziło 20 przedstawicieli branży turystycznej. 
W ramach projektu prezentowano atrakcje i walory regionu wśród osób zawodowo 
związanych z turystyką. Adresaci przedsięwzięcia odpowiadają za tworzenie oferty, 
programów wycieczek turystycznych i decydują o tym, jakie kierunki wybiorą potencjalni 
turyści.



2014

Racibórz 345 316 279 300

woj. śląskie 36 859 36 213 34 617

Polska 357 351 359 973 349 298

34 840

361 143

2015 2016 2017Obszar

Tabela 15. Liczba nowo zarejestrowanych podmiotów w rejestrze REGON w Raciborzu oraz w województwie śląskim i w Polsce 
w latach 2014-2018. Źródło: opracowanie własne na podstawie: dane GUS, BD

343

37 490

392 659

2018

6.7. Rozwój gospodarczy

Rozwój gospodarczy miasta stanowi istotny element wpływający na poprawę warunków ży-
cia mieszkańców, zmniejszenia stopy bezrobocia oraz zmianę wizerunku miasta wpływającą 
na zwiększenie jego konkurencyjności w regionie. Kluczowe dla możliwości rozwoju gospo-
darczego są również tereny inwestycyjne umożliwiające tworzenie nowych zakładów pracy 
na terenie miasta. Szczególnie ważny dla rozwoju gospodarczego miasta jest rozwój mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem dynamiki zmiany liczby osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą. 

Dane statystyczne, które pomogą w opisie tego zagadnienia przedstawiono w poniższej tabeli 15. 

W 2018 r. w Raciborzu zostało zarejestrowanych w systemie REGON 343 firmy i jest to o 14,3% 
więcej niż rok wcześniej. Należy też zwrócić uwagę, że to już drugi rok, w którym zahamowany 
został trend malejący. Rejestracja nowych podmiotów systematycznie spadała od 2014 r. do 
2016 r. Z podobnymi zmianami mamy do czynienia w przypadku województwa śląskiego i Polski.

„Program Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020” jest jednym z naj-
ważniejszych programów sektorowych obowiązujących w mieście, gdyż jego zadaniem jest 
stworzenie optymalnych warunków dla funkcjonowania przedsiębiorstw na terenie Raciborza, 
przy jednoczesnym tworzeniu sprzyjających warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego 
miasta. Na podstawie przeprowadzonej diagnozy problemów, analiz oraz konsultacji spo-
łecznych w obszarze gospodarczym w ramach ww. programu wyznaczono następujący cel 
główny:

„Zwiększenie potencjału gospodarczego Miasta Racibórz i wzrost liczby nowych miejsc pracy 
poprzez kreowanie warunków dla rozwoju przedsiębiorczości i poziomu inwestycji”.
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Realizacja założeń programowych następuje poprzez wdrażanie poszczególnych przedsię-
wzięć obejmujących zarówno rozwój infrastruktury inwestycyjnej, jak również zadania o cha-
rakterze edukacyjnym oraz informacyjno-promocyjnym, a także działania na rzecz tworzenia 
optymalnych warunków zatrudnienia dla osób podejmujących pracę na terenie miasta.

W ramach realizacji założeń Programu Miasto Racibórz zrealizowało szereg działań. Do naj-
ważniejszych z nich należą m.in.:

1. Przygotowanie terenów inwestycyjnych zgodnie z potrzebami inwestorów, w tym:

•  „Budowa drogi dojazdowej wraz z rondem do terenów inwestycyjnych położonych przy 
ul. Bartka Lasoty w Raciborzu” - budowa ronda zapewniającego obsługę przylegających 
posesji oraz zapewniającego możliwość zawracania pojazdów, budowa skrzyżowania z dro-
gą wojewódzką nr 935, pobocze obustronne (1 334 m), budowa oświetlenia oraz kanalizacji 
deszczowej (835 m), wykonanie nowego oznakowania pionowego i poziomego. Inwestycja 
zrealizowana została ze środków “Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019”. Wartość całkowita inwestycji to ponad 3 mln zł.

•  “Przygotowanie terenów inwestycyjnych typu brownfield, poprzez uzbrojenie w sieci in-
frastruktury technicznej działek w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w Raciborzu”. Pro-
jekt obejmował uzbrojenie działek inwestycyjnych w sieć wodociągową, w sieć kanalizacji 
sanitarnej o długości 431,48 mb, w sieć kanalizacji deszczowej o długości 617,60 mb. Do 
sieci zainstalowano studnie rewizyjne, studnie inspekcyjne oraz przepompownie wód desz-
czowych oraz ścieków sanitarnych, zamontowano także hydranty nadziemne. W ramach 
zadania wybudowano zbiornik retencyjny ziemny otwarty oraz kompleksowe oświetlenie 
uliczne. Inwestycja zrealizowana została ze środków RPO WSL 2014–2020. Wartość całkowita 
to ponad 3,8 mln zł. Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27 sierpnia 2018 r.

2. Sprzedaż terenów inwestycyjnych, w tym:

•  Teren inwestycyjny przy ul. Bartka Lasoty dedykowany małym i średnim przedsiębiorcom, 
który obejmował powierzchnię 3,687 ha i został podzielony na 9 działek o powierzchniach 
od 0,24 ha do 0,79 ha. W 2018r. zostały sprzedane 2 ostatnie działki, a na przestrzeni jednego 
roku wszystkie działki znalazły nowych nabywców.

•  Teren inwestycyjny przy ul. Cecylii – Gospodarczej “tzw. starej strefy” objęty Katowicką 
Specjalną Strefą Ekonomiczną S.A., który został włączony do podstrefy jastrzębsko-żorskiej 
na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012 r. Teren został podzielony na 
6 działek o łącznej powierzchni około 6 ha. Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. jedna działka była 
przeznaczona do sprzedaży, a na pozostałym obszarze funkcjonują już zakłady pracy jak: 
Ramex Sp. z o.o., Koltech Sp. z o.o, ZBM Klaudiusz Głombik, a w najbliższym czasie rozpocznie 
swoją działalność przedsiębiorstwo Soning Stal Sp. z o.o. 

•  Teren inwestycyjny przy ul. Cecylii-Gospodarczej – “tzw. nowej strefy”. Na mocy Rozpo-
rządzenia Rady Ministrów z dnia 16 grudnia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej zwiększono areał raciborskiej strefy o kolejne 
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6,3 ha, który został podzielony na 11 działek, w tym 10 nieruchomości inwestycyjnych o po-
wierzchniach od ok. 0,32 ha – 1,16 ha. W 2018 r. sprzedano 2 działki: działkę o powierzchni 
0,5797 ha oraz działkę o powierzchni 0,7420 ha. Wg stanu na 31 grudnia 2018 r. na terenie 
tzw. „nowej strefy” pozostało do sprzedaży 6 z 10 oferowanych działek.

•  Teren byłej cukrowni przy ul. 1 Maja (uznanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu 
za jeden z najlepszych terenów inwestycyjnych w kraju tzw. Grunt na medal). Łączna po-
wierzchnia terenu wynosiła 9,4 ha. Teren podzielony został na 6 działek inwestycyjnych 
o powierzchni od 1,1017 ha do 2,0322 ha. Dotychczas nowych nabywców znalazły 4 działki, 
w tym w 2018 r. sprzedane zostały dwie działki. 

•  Teren inwestycyjny przy ul. Głubczyckiej – sprzedano wydzieloną geodezyjnie działkę inwe-
stycyjną o łącznej powierzchni 0,5860 ha za cenę 334 000,00 zł. 

3. Sukcesywne poszerzanie terenów inwestycyjnych Miasta Racibórz. Podjęto działania zmie-
rzające do pozyskania prywatnych gruntów przeznaczonych pod działalność gospodarczą 
(ul. Mikołowska, ul. Piaskowa). W 2018 r. tym pozyskano do gminnego zasobu nieruchomości po-
łożonej przy ul. Lwowskiej zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni blisko 2 000 m2. 

4. Zapewnienie bazy lokali użytkowych pod działalność gospodarczą, w tym realizacja programu 
“Lokale na Start”, którego głównym celem jest wspieranie rozwoju małych i średnich przedsię-
biorstw. Program dedykowany jest mieszkańcom rozpoczynającym lub prowadzącym już dzia-
łalność gospodarczą przez okres nie dłuższy niż 3 lata. Dzięki wsparciu możliwe jest wynajęcie na 
warunkach preferencyjnych pomieszczeń usytuowanych w Ośrodku Współpracy Gospodarczej 
przy ul. Króla Stefana Batorego 7 (bez obowiązku ponoszenia opłat czynszowych przez okres 18 
miesięcy) lub wynajęcie lokali usytuowanych w różnych częściach miasta, gdzie zwolnienie z czyn-
szu obowiązuje przez okres 24 miesięcy. Co istotne, po okresie najmu na preferencyjnych warun-
kach, przedsiębiorca ma możliwość jego kontynuacji na zasadach ogólnych tj. za uiszczeniem 
opłaty czynszowej. W roku objętym raportem złożono 4 takie wnioski na kontynuowanie najmu 
na ogólnych zasadach czynszowych, co potwierdza skuteczność programu. Miasto udostępniło 
w programie “Lokale na Start” w sumie 22 lokale (w tym 5 lokali w Ośrodku Współpracy Gospodar-
czej i 17 lokali na terenie miasta). Na dzień 31 grudnia 2018 r. z oferty lokalowej w ramach inicjatywy 
skorzystało już blisko 50 podmiotów, z czego aż 45% prowadzących działalność gospodarczą to 
kobiety. Wszystkie podmioty to przedsiębiorstwa nowo utworzone lub we wstępnej fazie rozwoju. 

Ponadto Racibórz w ramach swoich zasobów udostępnia inne lokale użytkowe, które oddawane 
są w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, bądź też oddawane w najem w trybie 
bezprzetargowym. W roku 2018 Miasto Racibórz wynajęło 10 takich lokali, w tym 6 w drodze prze-
targu, 4 w drodze bezprzetargowej.

5. Zapewnienie kompleksowego systemu ulg dla przedsiębiorców podejmujących inwestycje 
oraz tworzących miejsca pracy na terenie miasta – miasto posiada system ulg w opłatach 
i podatkach lokalnych dla inwestycji i projektów MŚP, które decydują się na prowadzenie działal-
ności gospodarczej w Raciborzu. Wśród oferowanych przedsiębiorcom ulg i udogodnień można 
wymienić:
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•  Ulga w podatku od nieruchomości przyznawana zgodnie z Uchwałą nr XLI/576/2014 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r., która dotyczyć może: 
•  nowo wzniesionych na podstawie pozwolenia na budowę budynków i budowli, w związku 

z prowadzoną działalnością gospodarczą, 
•  budynków już istniejących, w których dokonano przebudowy i nadbudowy na podstawie 

pozwolenia na budowę, w których przez ostatnie 3 lata od daty złożenia wniosku nie była 
prowadzona działalność gospodarcza. Zwolnienie od podatku dotyczy tylko tej części 
budynku, która została przebudowana lub nadbudowana.

•  Maksymalna kwota zwolnienia określonego w okresie 3 lat nie może przekroczyć 50% udo-
kumentowanych nakładów na inwestycję.

•  Ulga oferowana przedsiębiorcom lokalizującym swoją inwestycję na terenie specjalnej 
strefy ekonomicznej. Zgodnie z ustawą o wspieraniu nowych inwestycji od 30 czerwca 2018 
r. działa Polska Strefa Inwestycji. O ulgę podatkową i preferencyjne warunki może wystąpić 
każda firma, która prowadzi działalność gospodarczą na terenie gminy. Firmy inwestujące 
na terenach objętych KSSE po spełnieniu określonych warunków mogą uzyskać pomoc 
publiczną w postaci: ulg w podatku dochodowym CIT lub PIT oraz zwolnień od podatku od 
nieruchomości w ramach udzielonej pomocy de minimis. Działające aktualnie w raciborskiej 
KSSE podmioty uzyskały możliwość korzystania z ulg podatkowych do 2026 roku.

•  Ulga w opłatach czynszowych za wynajmowane lokale użytkowe zgodnie z Zarządzeniem 
nr 1177/2013 Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie ustalenia stawek 
czynszu za najem lokali użytkowych, garaży, pomieszczeń gospodarczych i pomieszczeń 
przynależnych w zasobie Gminy Miasta Racibórz.

•  System sprzedaży wynajmowanych lokali użytkowych, zgodnie z którym pierwszeństwo 
w nabyciu lokalu użytkowego mają dotychczasowi najemcy pod warunkiem spełnienia 
pewnych kryteriów zgodnie z Uchwałą nr XLI/745/2010 Rady Miasta Racibórz z dnia 27 paź-
dziernika 2010 r. w sprawie zasad sprzedaży lokali użytkowych stanowiących własność Gminy 
Racibórz.

6. Prowadzenie Raciborskiego Inkubatora Przedsiębiorczości, który zapewnia różne usługi 
wspierające małe i średnie przedsiębiorstwa oraz osoby zainteresowane podjęciem dzia-
łalności gospodarczej. Działanie inkubatora koncentruje się na pomaganiu w rozwoju firm, 
optymalizacji warunków ich funkcjonowania i pomocy we wdrażaniu nowych usług, produktów 
czy technologii. 

W 2018 r. podpisano kolejną umowę (dwuletnią) na prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości, 
którego pełny zakres działalności polegał na:

•  promocji gospodarczej Miasta Racibórz poprzez prowadzenie serwisu Przedsiębiorczy Raci-
bórz, platformy informacyjnej Silesiainfo wraz z Katalogiem Firm oraz promocji w mediach 
społecznościowych – Facebook, Instagram, Youtube,

•  organizacji Konkursu na Najlepszy Biznes Plan,
•  organizacji spotkań promujących przedsiębiorczość i działalność inkubatora oraz organi-

zacji konkursu na Najlepszy Biznes Plan w środowisku uczniowskim i akademickim
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•  realizacji wydarzeń biznesowych,
•  prowadzenie Klubu Młodego Przedsiębiorcy (Raciborski Business Club),
•  przeprowadzeniu dyżurów doradców biznesowych,
•  zorganizowaniu spotkań konsultacyjno–informacyjnych z  Instytucjami Otoczenia Biznesu, 

PUP, Mobilnym Punktem Informacyjnym Funduszy Europejskich.

Działania raciborskiego inkubatora mają bardzo szeroki zakres - są wyspecjalizowane, prze-
myślane i dostosowane do konkretnej sytuacji. Szczególna uwaga przykładana jest do udzie-
lania pomocy firmom o charakterze innowacyjnym. Wsparcie oferuje się przedsiębiorcom 
na początkowym etapie ich wchodzenia na rynek, a w zależności od charakteru współpracy, 
właściwości danego przedsięwzięcia, a także zasad ustalonych w inkubatorze, współpraca ta 
może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. 

W ramach Inkubatora świadczono usługi doradcze, z których w 2018 r. skorzystało 75 osób. 
Doradca świadczył dyżury w ilości ok. 400 godzin w skali całego roku. 

Działania prowadzone w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości w roku 2018:

•  75 indywidualnych konsultacji biznesowych,
•  5 Mobilnych Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,
•  5 spotkań w formule Business Meet-up,
•  3 spotkania w formule Business Stand-up,
•  2 Czwartki w Social Media,
•  2 spotkania w środowisku uczniowskim i akademickim (z Agnieszką Osytek oraz Bartoszem 

Nosiadkiem),
•  2 spotkania w Powiatowym Urzędzie Pracy,
•  2 spotkanie informacyjne RODO,
•  1 spotkanie z Urzędem Skarbowym,
•  1 spotkanie z przedstawicielem programu Google Internetowe Rewolucje,
•  1 Finał Inkubatora Przedsiębiorczości - Konkurs na Najlepszy Biznes Plan.

W związku z dużym powodzeniem działalności Inkubatora, na wzór Raciborza w 2018 r. Inku-
bator powołały Miasto Wodzisław Śl. oraz Rybnik, dzięki czemu Inkubator prowadzi działania 
networkingowe dla przedsiębiorców z tych miast, co umożliwia raciborskim przedsiębiorcom 
nie tylko nawiązać relacje, ale również rozszerzać charakter prowadzonej przez nich działal-
ności w ramach Subregionu Zachodniego. 

7. Promocja gospodarcza miasta 

Rozwój gospodarczy miasta jest integralnie powiązany z działaniami promocyjno-informacyj-
nymi skierowanymi zarówno do odbiorców zewnętrznych, jak i docierającymi do odbiorców na 
terenie miasta (tzw. promocja wewnętrzna). W 2018 r. realizowano (przy wykorzystaniu środ-
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ków zewnętrznych) szeroką kampanię promocyjną mającą na celu prezentację raciborskich 
terenów inwestycyjnych, takich jak:

•  kampania billboardowa na terenie największych miast w Polsce takich jak Łódź, Poznań, 
Radom, Częstochowa, Katowice, Wrocław,

•  spot reklamowy zachęcający do inwestowania w Raciborzu. Spot wyemitowany został w te-
lewizji ogólnokrajowej oraz regionalnej, w tym TVN24, Polsat News, TVP Katowice, Raciborskiej 
Telewizji Kablowej,

•  radiowy spot promocyjny, który był emitowany w Radiu Katowice.
•  kampania w prasie ogólnokrajowej, regionalnej i lokalnej.
•  prezentacja multimedialna przedstawiająca tereny inwestycyjne przy ul. Cecylii-Gospodar-

czej w wersji polsko-angielskiej. Prezentacja zawiera podstawowe informacje istotne dla 
potencjalnego inwestora.

•  dwujęzyczny folder gospodarczy (w wersji polsko-angielskiej) zachęcający do ulokowania 
inwestycji na terenach przy ul. Cecylii i Gospodarczej.

•  fora gospodarcze – projekt przewidywał organizację dwóch imprez tego rodzaju, pierwsze 
forum miało miejsce 28 września 2017 r., drugie odbyło się w 13 czerwca 2018 r.

•  materiały promocyjne – w ramach projektu przewidziano również zakup gadżetów dla in-
westorów

•  Udział w Targach inwestycyjnych, w tym Biznes Expo w Katowicach organizowanych w ra-
mach Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Ponadto Miasto Racibórz koncentrowało w 2018 r. swoje działania na aktywnej promocji tere-
nów inwestycyjnych w kraju oraz poza jego granicami poprzez kontynuację podjętej współ-
pracy z różnego rodzaju instytucjami oraz organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców, m.in. 
z Polską Agencją Inwestycji i Handlu S.A., Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera, Ka-
towicką Specjalną Strefą Ekonomiczną oraz ambasadami i zagranicznymi izbami handlowymi, 
w wyniku czego nawiązano szereg kontaktów z potencjalnymi inwestorami, w tym również 
z zagranicy. 

Tereny były wizytowane przez potencjalnych inwestorów i oceniane pod kątem możliwości 
zrealizowania inwestycji. Łącznie nawiązano kontakt z 38 przedsiębiorcami z różnych branż: 
budowlanej, produkcyjnej, motoryzacyjnej, przemysłowej, spożywczej, medycznej.

6.8. Środowisko

Stan środowiska naturalnego, ze szczególnym uwzględnieniem powietrza atmosferycznego, 
to obszar skupiający coraz większą uwagę ze względu na jego duży wpływ na bieżące funk-
cjonowanie społeczności lokalnej, a także rosnącą świadomość ekologiczną mieszkańców, 
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przy jednocześnie zmieniającym się kontekście legislacyjnym (np. wprowadzenie tzw. uchwały 
antysmogowej). Coroczne oceny jakości powietrza opracowane przez Wojewódzki Inspekto-
rat Ochrony Środowiska w Katowicach wskazują, iż na terenie województwa śląskiego jakość 
powietrza oceniania jest jako bardzo zła. Wynika to z przekroczenia poziomów dopuszczal-
nych pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz poziomu docelowego benzo(a)pirenu. Zarówno Racibórz, jak 
i pozostałe ośrodki miejskie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego, borykają się 
z problemem jakości powietrza.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta są: 

•  źródła komunalno–bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 
z zakładów użyteczności publicznej,

•  źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych, 
•  źródła transportowe (liniowe) – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, two-

rząc niską emisję; z tego źródła pochodzą głównie takie zanieczyszczenia jak: węglowodory, 
tlenki azotu, tlenek węgla, pyły, związki ołowiu, tlenki siarki,

•  pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu,
•  zanieczyszczenia napływające spoza terenu miasta, zgodnie z dominującym kierunkiem 

wiatru.

W celu pomiaru wyników walki z tym problemem na terenie miasta zainstalowana została sieć 
czujników, które wskazują stężenie pyłu zawieszonego PM 10, PM 2,5, wilgotność, temperaturę 
oraz ciśnienie atmosferyczne. Przy ulicy Chłopskiej funkcjonowała kontenerowa stacja pomia-
rowa z referencyjnym czujnikiem przy ulicy Wojska Polskiego (wynik zawartego porozumienia 
z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Zabrzu). W ten 
sposób zarejestrowano w 2018 r. 8 dni, podczas których przekroczona została dobowa wartość 
150 μg/m3 pyłu zawieszonego PM10 (poziom II). Wyniki pomiarów jakości powietrza są stale 
dostępne na stronie internetowej miasta.

Kolejnym z kluczowych problemów środowiskowych, które dotykają miasto jest obecność 
wyrobów produktów zawierających azbest. Występuje on głównie w obszarze zabudowy jed-
norodzinnej w postaci płyt azbestowo–cementowych falistych, które pokrywają dachy bu-
dynków, lub płyt azbestowo-cementowych płaskich znajdujących się na dachach typu „karo” 
i płaskich elewacjach budynków.

W celu rozwiązania tych problemów w 2018 r., podobnie jak w latach poprzednich, realizowane 
były zadania, które wynikają z następujących dokumentów strategicznych: Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Miasta Racibórz, Program Ochrony Środowiska dla Gminy Racibórz na lata 
2016-2019 z perspektywą do roku 2023, Program usuwania azbestu z terenu Miasta Racibórz 
oraz Aktualizacja Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020. Dokumenty te wyznaczają 
cele i kierunki poprawy jakości środowiska na terenie miasta.
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Reagując na zdefiniowane problemy, w roku 2018 realizowano szereg inwestycji o charakte-
rze prośrodowiskowym mających na celu poprawę jakości powietrza przy udziale środków 
zewnętrznych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 
lata 2014-2020, wśród których należy wymienić:

•  “Poprawa efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap I”. Przedmiotem projektu 
jest modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej stanowiącego siedzibę 
Miejskiego Zarządu Budynków w Raciborzu, inwestycja została zakończona w 2018 r. Jej 
wartość całkowita to 476,48 tys. zł.

•  “Poprawa efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pochodzą-
cej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap II”. W projekcie przewiduje 
się budowę instalacji paneli fotowoltaicznych, wymianę oświetlenia na oświetlenie ledowe, 
termomodernizację dachu oraz przebudowę systemu wentylacji i klimatyzacji, w budynku 
Urzędu Miasta Racibórz przy ul Króla Stefana Batorego 6 w Raciborzu. Umowa na dofinan-
sowanie realizacji inwestycji została podpisana w 2018, a jej rozpoczęcie zaplanowano na 
rok 2019. Wartość całkowita inwestycji to ponad 2,3 mln. 

•  “Poprawa efektywności energetycznej połączonej ze wzrostem udziału energii pocho-
dzącej ze źródeł odnawianych na terenie Miasta Racibórz - etap III i IV” (informacje na 
temat zadania przestawiono w 6.3. Gospodarka mieszkaniowa) o łącznej wartości całkowitej 
ponad 12,5 mln zł.

•  “Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia w Mieście Racibórz poprzez wymianę 
istniejącego oświetlenia na oświetlenie o wyższej efektywności energetycznej” (informa-
cje na temat zadania ujęto w 6.2 Infrastruktura komunalna i transport). 

Złożono również wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Budowa i montaż instalacji prze-
twarzającej energię słoneczną na energię elektryczną i cieplną w budynku krytej pływalni 
H2Ostróg w Raciborzu”. Wartość całkowita projektu wynosi 2,3 mln w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Projekt zlokalizowany na 
terenie Ośrodka Sportu i Rekreacji w Raciborzu polega na budowie instalacji przetwarzającej 
energię promieniowania słonecznego na energię elektryczną i cieplną. Inwestycja będzie 
obejmować:

•  montaż 538 paneli fotowoltaicznych o mocy elektrycznej 340 Wp każdy;
• montaż 72 kolektorów hybrydowych o mocy elektrycznej 300 Wp i mocy cieplnej 895 W każdy;
•  osadzenie konstrukcji wsporczej pod panele fotowoltaiczne i kolektory;
•  wykonanie 36 fundamentów betonowych pod kolektory hybrydowe;
•  zabudowę instalacji odbioru ciepła w wykopach wąskoprzestrzennych;
•  montaż instalacji odbioru ciepła w budynku wraz z wyposażeniem węzła podgrzewania 

wody w instalację basenowego wymiennika ciepła;
• wygrodzenie i zabezpieczenie terenu wokół paneli fotowoltaicznych i kolektorów hybry-

dowych.
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Ponadto w 2018 r. złożone zostały kolejne wnioski na dofinansowanie projektów, których za-
kres obejmuje udzielnie bezpośredniego wsparcia dla mieszkańców w postaci grantów na 
wymianę instalacji i urządzeń grzewczych, w tym:

•  „Wsparcie rozwoju OZE na terenie Miasta Racibórz - projekt grantowy”, gdzie wartość 
całkowita wynosi 2,7 mln. 

•  „Łączymy z energią” - montaż instalacji OZE w budynkach mieszkalnych na terenie 
Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (złożony przez Miasto Racibórz w part-
nerstwie z innymi gminami Subregionu Zachodniego). Wartość całkowita projektu wynosi 
21,7 mln zł, w tym Miasto Racibórz jako partnera projektu 2,7 mln zł.

•  „Gminy z dobrą energią” - wymiana urządzeń grzewczych w budynkach mieszkalnych na 
terenie Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego” (złożony przez Miasto Racibórz 
w partnerstwie z  innymi gminami subregionu zachodniego). Całkowita wartość projektu 
wynosi 25,2 mln, natomiast kwota dla Miasta Racibórz to 2 mln zł. 

Podjęto również prace związane z przygotowaniem kolejnego projektu grantowego skiero-
wanego dla mieszkańców w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Śląskiego 2014-2020 obejmującego likwidację azbestu na terenie miasta, którego złożenie 
zaplanowano na 2019 r. pn. “Poprawa stanu środowiska naturalnego w mieście Racibórz 
poprzez oczyszczenie miasta z odpadów zawierających azbest”.  

W roku 2018 zrealizowano szereg innych zadań, które przyczyniły się do osiągnięcia wymiernych 
efektów, które – z podziałem na poszczególne obszary - zostały scharakteryzowane poniżej.

W obszarze ochrony środowiska:

•  Realizowano działania dążące do usuwania azbestu - udzielono 15 osobom fizycznym i 1 
podmiotowi dotacji do realizacji prac związanych z demontażem, rozbiórką, usuwaniem 
i unieszkodliwianiem elementów zawierających azbest z obiektów budowlanych na terenie 
Miasta Raciborza (łącznie w 2018 r. usunięto 24,72 Mg odpadów zawierających azbest).

•  Prowadzono działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospoda-
rowania odpadami komunalnymi, które obejmowały organizację eventu dla dzieci na 
Festynie Ekologicznym, wydruk gazety „Nawigator Ekologiczny” informującej o systemie go-
spodarki odpadami w Raciborzu” i plakatów promujących akcję zbiórki ZSEE. 

•  Podjęto działania mające na celu likwidację dzikich wysypisk - sfinansowano usunięcie 7 
dzikich wysypisk (łącznie usunięto 9,01 Mg odpadów).

•  W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowanego ze źródeł Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielano dotacje dla mieszkańców 
do modernizacji źródła ciepła - w 217 budynkach jednorodzinnych oraz dotacje do termo-
modernizacji ścian zewnętrznych w 83 budynkach jednorodzinnych i 74 dachów/ stropo-
dachów/ stropów ostatniej kondygnacji budynków jednorodzinnych (w tym 57 obiektów 
kompleksowo- ściany i dach).  
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•  W ramach Programu Ograniczania Niskiej Emisji dofinansowanego ze źródeł Wojewódzkie-
go Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej udzielano dotacje do modernizacji 
źródła ciepła - w 92 lokalach budynków wielorodzinnych.

•  Udzielono dotacje - dla 2 osób fizycznych i 1 podmiotu gospodarczego do montażu pompy 
ciepła na cele przygotowania c.w.u. oraz 32 dotacje do modernizacji źródeł ciepła, z czego: 
17 dotyczyło lokali mieszkalnych, do budynków jednorodzinnych, 3 do lokali użytkowych, 2 
do budynków wielorodzinnych i 1 dofinansowanie zostało udzielone do modernizacji źródła 
ciepła w budynku użytkowym. 

•  Udzielono dotacje - 21 osobom fizycznym do montażu pompy ciepła i 9 osobom fizycznym 
do montażu instalacji solarnej.

•  Prowadzono Monitoring jakości powietrza na terenie miasta przeprowadzony w ramach 
umowy z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk w Zabrzu. 

•  Podjęto działania mające na celu utworzenie nowoczesnej stacji monitorującej jakość po-
wietrza w Raciborzu wyposażoną w specjalistyczny sprzęt umożliwiający weryfikację jakości 
powietrza sensorami pyłów PM10 i PM2,5 wyposażonej w czujniki analizujące poziom dwu-
tlenku siarki i tlenków azotu, a także stację meteorologiczną. 

W obszarze edukacji ekologicznej:

•  Prowadzono działania edukacyjne obejmujące konkursy „Chomikuj baterie”, „Zbieramy bu-
telki plastikowe”, „Zbieraj makulaturę – chroń las” i „Zbieramy nakrętki plastikowe”, konkurs 
plastyczny „Ekologicznie przez cztery pory roku”.

•  Zorganizowano spotkania dla mieszkańców w sprawie prawidłowego palenia.
•  Zorganizowano Festyn Ekologiczny oraz spektakl ekologiczny pn.: „Kolory Miasta” dla dzieci 

i młodzieży, 
•  Przygotowano billboardy dotyczące walki z niską emisją.
•  Przeprowadzono kampanię informacyjnej dot. programów dotacji oraz wyemitowano spoty 

na antenie Raciborskiej Telewizji Kablowej.
•  Wspólnie z Miejską i Powiatową Biblioteką Publiczną zorganizowano turniej wiedzy o ruchu 

drogowym oraz konkurs „Ciekawe okazy przyrodnicze Raciborza i powiatu raciborskiego”.
•  Przeprowadzono konkursy organizowane przez placówki oświatowe w ramach akcji „Sprzą-

tanie Świata”.

Warto również wspomnieć o pozostałych działaniach, które nie dotyczą bezpośrednio kluczo-
wych problemów zidentyfikowanych na wstępie, ale też powiązane są bezpośrednio z kwe-
stiami środowiskowymi.

Podejmowano działania w obszarze rolnictwa i łowiectwa, w tym w zakresie: 

•  Budowy i utrzymania urządzeń melioracyjnych oraz utrzymania rowów melioracyjnych 
(odwodnienie dróg gminnych) – w 2018 r. realizowano prace związane z utrzymaniem 54 km 
rowów melioracyjnych leżących na gruntach gminnych, obejmujące koszenie odmulenie 
dna rowów oraz przepustów. W ramach zadania w 2018 r. zabezpieczono również skarpę 
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rowu nr 21 przed umocnionym osuwiskiem w Brzeziu, usunięto 14 szt. martwych drzew, umoc-
niono 160 m2 skarp rowu nr D-11 w dzielnicy Ocice i D-15 w dzielnicy Proszowiec.

•  Zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – zrealizowano 16 interwencji polegających na od-
biorze oraz utylizacji padłych zwierząt.

W celu ochrony przyrody prowadzono działania interwencyjne związane ze zwierzętami wolno-
żyjącymi (transport oraz opiekę weterynaryjną rannych zwierząt - saren, pustułek, sów uszatych, 
jerzyków, jeża, kawki, pliszek, kosów i gołębia), wykonano pielęgnację pomników przyrody na 
terenie Raciborza (alei platanów przy ul. Wojska Polskiego oraz dębu białego i jesionu przy ul. Lon-
dzina), przeprowadzono kontrolę stanu zasiedlenia i czyszczenie 75 budek lęgowych zlokalizo-
wanych na terenie miasta, zakupiono sadzonki na akcję Zbiórki Zużytego Sprzętu Elektrycznego. 

Podsumowaniem bieżącej działalności miasta w obszarze środowiska w 2018 r. są nastę-
pujące dane:

•  785 przyjętych wniosków o dotacje na inwestycje ograniczające niską emisję,
•  534 udzielone dotacje na inwestycje, które ograniczyły niską emisję na obszarze miasta,
•  245 rozpatrzonych wniosków, zgłoszeń, wydanych opinii i zgód bądź odmów dotyczących 

usunięcia drzew lub krzewów,
•  29 wydanych poświadczeń do oświadczeń o prowadzeniu gospodarstwa rolnego,
•  16 rozpatrzonych wniosków o dofinansowanie prac związanych z usuwaniem azbestu,
• 13 zorganizowanych konkursów, imprez i akcji, które propagowały ochronę środowiska 

w mieście,
•  7 zlikwidowanych wysypisk śmieci,
•  4 zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego, leków oraz środków ochrony roślin,
• oraz 280 tys. m2 skoszonych i 17,5 tys. m odmulonych rowów i 640 m odmulonych przepustów.

Odnosząc się do kluczowych wskaźników w zakresie środowiska ujętych w Strategii Rozwoju 
Miasta Racibórz w 2018 r. zostały one osiągnięte na poniższym poziomie:

•  341 zmodernizowanych indywidualnych źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych oraz 
lokalach mieszkalnych, 

•  37 dofinansowanych odnawialnych źródeł ciepła (instalacje solarne i pompy ciepła),
•  24,72 Mg usuniętych odpadów zawierających azbest,
•  24 ha ochronionych przed masowymi zagrożeniami zdrowotności drzewostanów,
•  18 utrzymanych pomników przyrody obiektów przyrody nieożywionej,
•  2 wybudowane na terenie grodu średniowiecznego obiekty (platforma widokowa, wiata 

dwuspadowa) w ramach rozwoju Arboretum Bramy Morawskiej,
•  1 nowy system pomiarowy aktualnych warunków atmosferycznych oraz zagrożeń dla śro-

dowiska.

Łącznie zadania związane z szeroko rozumianym środowiskiem pochłonęły 23,56 mln zł czyli 
o 1,14 mln zł więcej niż w 2017 r. 
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6.9. Zabytki

Obecnie Racibórz jest miejscem zielonym, przyjaznym turystom z dobrze rozwiniętym Racibor-
skim Centrum Informacji. Zwiedzających przyciąga tutaj piękna architektura, zabytki sakralne, 
folklor oraz wspaniała przyroda otaczająca miasto. Posiada ono bogate tradycje historyczne, 
które ukształtowały między innymi jego zabudowę. Najważniejszym zabytkiem Raciborza jest 
stary układ urbanistyczny wraz z centralnym rynkiem. Stanowi on główną przestrzeń publiczną. 
Odchodzi od niego siedem ulic. Północna pierzeja jest natomiast otwarta na pozostałą część 
miasta. W centrum Rynku znaleźć można późnobarokową Kolumnę Maryjną.

Kolejnym wyróżnikiem miasta jest niezwykłe bogactwo kościołów. To kolejny efekt bogatej 
przeszłości tej części Śląska. Trzy najstarsze katolickie świątynie pochodzą aż z XIII i XIV wieku. 
Najstarszym jest gotycki kościół Wniebowzięcia Najświętszej Maryi. Można go znaleźć w połu-
dniowym narożu Rynku. 

Raciborskie zabytki potrafią zachwycać, ale wymagają też ciągłych prac konserwatorskich, 
a co za tym idzie, również nakładów finansowych z budżetu miasta. Do jednych z najważniej-
szych dokumentów obowiązujących w 2018 r., które wyznaczają cele i kierunki działania w za-
kresie opieki nad zabytkami należą: Gminny program opieki nad zabytkami dla Gminy Racibórz 
na lata 2017-2020, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz 
miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Miasta Racibórz. Wszystkie więc zadania, 
które podjęto się w 2018 r., są wynikiem zapisów tych programów. 

Ponieważ jednym z zadań gminnych jest z ochrona zabytków i opieka nad nimi, Rada Miasta 
Racibórz podjęła w 2018 r. stosowną uchwałę regulującą zasady przydzielania dotacji na 
ten cel - tj. Uchwała nr XXXVIII/580/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 roku 
w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich 
lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków Miasto Racibórz. Na 
podstawie tej uchwały Miasto Racibórz: 

•  udzieliło dotację na wykonanie renowacji elewacji oraz izolacji ścian fundamentowych ko-
ścioła pw. Świętego Józefa w Raciborzu, ul. Gdańska 70 wpisanego do rejestru zabytków 
pod nr A/366/12 w kwocie prawie 50 tys. zł. 

•  udzieliło dotację na wykonanie renowacji elewacji, stabilizację konstrukcji, wymianę poszycia 
dachowego, wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, modernizację instalacji elektrycznych 
dawnej przystani żeglarskiej przy ul. Zamkowej 2a w Raciborzu, wpisanej do rejestru zabytków 
pod nr A/1618/95 w kwocie 80 tys. zł. 

Pozostałe zadania, które realizowano w oparciu o obowiązujące programy i polityki w przed-
miotowym zakresie to:
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•  Zadania z zakresu sprawowanej ochrony zabytków na podstawie zawartego z Wojewo-
dą Śląskim 7 grudnia 2004 r. porozumienia, na mocy którego miejski konserwator zabyt-
ków w Raciborzu m. in. uzgadnia pozwolenia na budowę w stosunku do obiektów ujętych 
w gminnej ewidencji zabytków Miasta Racibórz.

•  Naprawa dachu nad Basztą Miejską.
•  Uzyskanie od Śląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków wytycznych konserwator-

skich w stosunku do średniowiecznych murów miejskich.
•  W ramach prowadzonych prac ziemnych na ul. Długiej znaleziono fragmenty drewnianej 

ulicy z dawnych czasów. Znalezisko zostało zbadane oraz zabezpieczone przez archeologów.

Ponadto zorganizowano konferencję poświęconą zabytkom przy współpracy z Agencją Pro-
mocji Ziemi Raciborskiej i Wspierania Przedsiębiorczości w Raciborzu pn. „Zobacz, Znaj, Za-
chowaj”, która odbyła się 22 listopada 2018 r. Podczas konferencji zaprezentowano referaty m. 
in. o zabytkach archeologicznych Raciborza, o freskach w tutejszym kościele farnym, a także 
o sposobach termomodernizacji obiektów zabytkowych. Konferencja skierowana była do 
starszych uczniów szkół podstawowych, studentów, mieszkańców miasta oraz architektów 
i zarządców obiektów zabytkowych. Jako podsumowanie tego wydarzenia wydana została 
broszura, w której znalazły się wspomniane referaty. Wyemitowano też film Wojciecha Mitręgi 
i Adriana Szczypińskiego o Winiarni Przyszkowskiego.
W 2018 roku ochrona i opieka nad zabytkami pochłonęły 155,69 tys. zł to jest o 155% więcej niż 
w 2017 r. Wtedy na ten cel przeznaczono 63,28 tys. zł.

6.10. Aktywność obywatelska

Jednym z kluczowych elementów polityki polskich miast, w tym również Miasta Racibórz jest 
jak największe zaangażowanie mieszkańców w proces decydowania o sprawach gminy, 
który określa się mianem partycypacja społeczna. Najbardziej popularną formą aktyw-
nego włączania mieszkańców w ten proces jest Budżet obywatelski będący formą kon-
sultacji społecznych, w ramach których wydatkowanie środków finansowych z budżetu 
miasta na różne zadania następuje na podstawie głosowania mieszkańców. Mieszkańcy 
w ten właśnie sposób decydują o przedsięwzięciach, które zostaną włączone do budżetu 
w kolejnym roku.

Realizacja budżetu obywatelskiego polega na tym, że mieszkańcy zgłaszają propozycje za-
dań, które następnie są analizowane przez urzędników pod kątem możliwości ich realizacji. 
Te, które pomyślnie przejdą weryfikację, poddaje się pod powszechne i bezpośrednie głoso-
wanie. W ten sposób powstaje lista zadań, na początku której znajdują się te, które uzyskały 
największą liczbę głosów. Do realizacji, czyli do ujęcia w uchwale budżetowej, przekazywane 
są kolejne przedsięwzięcia, aż do wyczerpania puli środków przeznaczonych w danym roku 
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na realizację budżetu obywatelskiego. Zadania te mogą dotyczyć przedsięwzięć o charak-
terze lokalnym jak i tych, które mają wpływ na życie całego miasta, które określa się mianem 
ogólnomiejskich. 

Budżet obywatelski cieszy się bardzo dużą popularnością w Raciborzu, a z roku na rok wpły-
wa do miasta coraz więcej pomysłów na zadania. Został on wdrożony w 2015 r. (na zadania 
przeznaczone do realizacji w 2016 r.), a w 2018 r. odbyła się już IV edycja BO. 

Budżet obywatelski nie jest jedynym narzędziem, dzięki któremu mieszkańcy mogą bezpo-
średnio wpływać na wydatkowanie samorządowych pieniędzy. Umożliwia to m.in. inicjatywa 
lokalna wprowadzona Ustawą z dnia 24  kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie. W Raciborzu zasady realizacji zadań w ramach inicjatywy lokalnej reguluje 
Uchwała nr II/15/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie określenia trybu 
i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicja-
tywy lokalnej.  Zgodnie z wymaganiami ustawy składane w ten sposób wnioski mogą dotyczyć:

•  działalności charytatywnej,
•  podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz roz-

woju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
•  działalności na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,
•  działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, obejmującej w szcze-

gólności budowę, rozbudowę lub remont dróg, kanalizacji, sieci wodociągowej, budynków 
oraz obiektów architektury stanowiących własność jednostek samorządu terytorialnego,

•  nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
•  kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
•  wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
•  ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
•  turystyki i krajoznawstwa,
•  porządku i bezpieczeństwa publicznego,
•  promocji i organizacji wolontariatu,
•  rewitalizacji.

W przypadku tej formy partycypacji mieszkańcy mogą zgłaszać pomysły służące lokalnym 
społecznościom do wspólnej realizacji z miastem tzn. wnioskują o środki publiczne jednocze-
śnie proponując swój udział w różnych formach, np. pracy społecznej, a którego minimalna 
wysokość to 25% kosztów całkowitych przedsięwzięcia. Wnioski mogą być składane bezpo-
średnio przez:

•  grupę zainteresowanych osób, 
•  za pośrednictwem organizacji pozarządowych 
•  inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 

pożytku publicznego i wolontariacie.
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Szerszą formą udziału mieszkańców w działalności samorządu jest realizowanie części powie-
rzonych mu zadań przez organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego. Taka współpraca opiera się o corocznie uchwalany program współpracy 
z organizacjami pozarządowymi na podstawie Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Corocznie też sporządzane są sprawozdania podsumo-
wujące wyniki takiej współpracy.

Łącznie na wszystkie zadania w ramach aktywności obywatelskiej w 2018 r. wydano prawie 
5,5 mln zł finansując bądź uzupełniając finansowanie 93 inicjatyw. Stanowiło to 0,03% wszystkich 
środków rozdysponowanych w 2018 r. z budżetu miasta. Włączanie obywateli w bezpośredni 
udział w dysponowaniu samorządowymi pieniędzmi rozwija się w Raciborzu z roku na rok. Jest 
to niezbędny element polityki aktywizującej społeczeństwo i promującej pozytywne postawy 
społeczne. Można błędnie założyć, że kwota wydatkowana w ten sposób, stanowi tylko niewiel-
ką część całego budżetu miasta i dotyczy spraw w nim najmniej istotnych. Formułując jednak 
wnioski należy pamiętać, że zadaniem mieszkańców nie jest zastępowanie samorządu w re-
alizacji jego podstawowych zadań, takich jak budowa i utrzymanie infrastruktury drogowej czy 
realizowanie zadań oświatowych i administracji publicznej. A to te właśnie obszary pochłaniają 
największe ilości samorządowych pieniędzy. Pod decyzję obywateli poddawane są jedynie te 
zdania i te inwestycje, które mają im ułatwić życie i uzupełnić to, czym zajmują się struktury 
władzy samorządowej na co dzień. 
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6.10.1. Budżet obywatelski

Realizacja działań wyłonionych do realizacji 2 III edycji

W 2018 r. realizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego zadania wybrane do realizacji w ra-
mach naboru przeprowadzonego w 2017 r. (III edycja). 

W ramach III edycji budżetu obywatelskiego do Urzędu Miasta spłynęły 42 wnioski, z czego 14 
z nich nie spełniło wymogów regulaminu, natomiast 28 zostało zaopiniowanych pozytywnie 
(9 ogólnomiejskich i 19 lokalnych). Łączny koszt tych zadań wyniósł 1 452 045,45 zł, a zatem nie 
przekroczył dostępnej puli środków finansowych wynoszących 1,5 mln zł. W związku z tym na 
mocy regulaminu budżetu obywatelskiego wszystkie zadania spełniające wymogi regulami-
nowe, zostały automatycznie zakwalifikowane do realizacji w 2018 i nie podlegały głosowaniu 
mieszkańców w 2017 r.

W ramach projektów ogólnomiejskich obejmujących swym zasięgiem więcej niż 1 strefę lub któ-
rych realizacja realnie wpływa na jakość życia wszystkich mieszkańców w roku 2018 zrealizowano 
8 inwestycji (odstąpiono od realizacji jednego z projektów ze względu na duże przekroczenie 
puli środków przeznaczonych na jego realizację w ramach przeprowadzonego postępowania 
przetargowego). Wykaz zrealizowanych projektów ogólnomiejskich przedstawia Tabela 16. 

Ścieżka zdrowia Obora Projekt miał na celu odnowienie ścieżki zdrowia znajdującą 
się na terenie Arboretum Bramy Morawskiej w Raciborzu przy 
ulicy Markowickiej 17. Wymianie uległy stanowiska treningowe 
rozmieszczone wzdłuż trasy ze względu na niski stan użytkowy. 
Dodatkowo rozmieszczone zostały nowe tabliczki z oznakowa-
niem trasy i opisem stanowisk, co pomoże w lepszym wyko-
rzystaniu możliwości danego miejsca. 

Pawilon dla psów W ramach projektu zakupiono nowoczesny, wysokiej jakości 
pawilon, usytuowany przy ul. Komunalnej 9 w Raciborzu. Pa-
wilon składa się z trzech pomieszczeń oraz węzła sanitarnego 
(WC i umywalki). 

Honor i troska - OSP chroni 
i pomaga

Zakupiono umundurowanie, które podniosło jakości służby 
oraz umocniło jej pozytywny wizerunek wśród mieszkańców.  

Informacje ogólneZakres inwestycji

55 350,00 zł

88 757,00 zł

82 000,00 zł

Wartość zadania

Kontynuacja tabeli na następnej stronie
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Tabela 16. Projekty ogólnomiejskie
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz

Daj głos - plac dla psów Projekt dotyczył stworzenia miejsca, w  którym mieszkańcy 
mogą spędzać czas ze swoimi zwierzętami.  Teren placu dla 
psów wyposażony został w urządzenia wspierające ich ak-
tywność. Ponadto umiejscowiona została skrzynia na zabawki 
dla zwierząt i miski na wodę. Centralnym miejscem są ga-
bloty, w których znajdują się plakaty promujące idee dbania 
o środowisko, w tym plakaty dotyczące gospodarki odpadami 
pochodzenia zwierzęcego.

Raciborski kącik geograficzny Raciborski kącik geograficzny obejmuje: Raciborski krzyżak 
geograficzny – czyli skrzyżowanie 18-tego południka z 50-tym 
równoleżnikiem. 

Trybuna sportowa - doposaże-
nie OSIR-u

W ramach projektu zakupiono trybuny 8-rzędowe o wymia-
rach 20m*7m z miejscami siedzącymi i wysokimi oparciami 
dla 292 osób. 

Informacje ogólneZakres inwestycji

35 000,00 zł

2 001,00 zł

69 000,00 zł

Wartość zadania

Biblioteka bliżej pacjenta: Projekt zakładał rozszerzenie oferty Filii nr 4 Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Raciborzu mieszczącej się w budyn-
ku Szpitala Rejonowego poprzez zakup audiobooków, odtwa-
rzaczy płyt CD, słuchawek nausznych, wózka bibliotecznego 
i nowości książkowych z dużą czcionką. 

Mała architektura przy scho-
dach na Cmentarz Jeruzalem

Wybudowane zostały schody prowadzące do parkingu przy 
ul. Jana Pawła II w kierunku cmentarza. 

Łącznie

9 800,00 zł

110 000,00 zł

451 908,00 zł

Projekt, który nie został zrealizowany to projekt budowy wieży widokowej w najwyższym puncie 
miasta na wzgórzu Lipki w Brzeziu. Wartość projektu oszacowano na 250 tys. zł. 

W ramach projektów lokalnych obejmujących swym zasięgiem jedną strefę w roku 2018 zreali-
zowano 19 projektów. Ich wykaz przedstawiono w tabeli 17. 

Wokół boiska - porządki 
i modernizacje

Projekt obejmował utwardzenie nawierzchni na terenie LKS 
Brzezie na obszarze ok. 200 m2, zakup garażu blaszanego do 
przechowywania sprzętu oraz 24 zestawów stołów biesiad-
nych.

Informacje ogólneZakres inwestycji

29 660,00 zł

Wartość zadania

Tabela 17. Projekty lokalne
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz
Kontynuacja tabeli na następnej stronie
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Plac rekreacyjny OSP 
Racibórz- Brzezie

Projekt obejmował zaprojektowanie i wykonanie utwardze-
nia placu o powierzchni około 280 m2 oraz zakup i dostawę 
traktora-kosiarki do porządkowania pozostałej części placu 
o powierzchni 6,5 tys. m2. 

Informacje ogólneZakres inwestycji

46 500,00 zł

Wartość zadania

Budowa alejek typu parkowego Inwestycja dotyczyła budowy alejek o dł. ok. 110 m. o  i sze-
rokości 2,5 m. Dodatkowo zamontowano przy alejce 4 ławki 
z oparciem. 

60 424,00 zł

Ocickie centrum multimedialne Dzięki projektowi powstało centrum multimedialne. Kupiono 
komputery stacjonarne, laptopy, tablety, czytniki e-book-ów, 
tablice interaktywne, projektor z ekranem oraz klocki LEGO do 
programowania. Zakupom towarzyszyły działania edukacyj-
ne skierowane do dorosłych i seniorów np. podstawowy kurs 
komputerowy. Projekt zakładał także wspólne działania mię-
dzypokoleniowe: najmłodsi-seniorzy. 

60 119,00 zł

Termoizolacja stropodachu 
w budynku przy 
ul. K. Makuszyńskiego 1

Inwestycja dotyczyła wykonania prac termomodernizacyj-
nych budynku szkolnego przy ulicy Kornela Makuszyńskiego 
1 w Sudole.

57 204,00 zł

Remont ubikacji męskiej i wy-
miana drzwi wejściowych

Projekt dotyczył prac remontowych obejmujących toalety 
męskie. Obiekt został wyremontowany i odnowiony oraz za-
bezpieczony przed włamaniem.

14 500,00 zł

Remont pomieszczeń remizy 
strażackiej w Raciborzu – 
Miedoni

Projekt dotyczył remontu pomieszczeń remizy strażackiej. Za-
kres prac obejmował: wymianę instalacji elektrycznej, odma-
lowanie ścian w poszczególnych pomieszczeniach i wymiana, 
bądź naprawa podłogi drewnianej.

64 680,00 zł

Zakup agregatu prądotwórcze-
go na boisko pod „Łężczokiem”

Zadanie dotyczyło zakupu agregatu prądotwórczego do 
12 KW, jednofazowego AN-15000E3 10KW. 

9 999,00 zł

Doposażenie biblioteki 
w dzielnicy Markowice

Zgłaszany projekt dotyczył doposażenia Filii Miejskiej i Powiato-
wej Biblioteki Publicznej w Raciborzu poprzez zakup projektora 
multimedialnego, ekranu sufitowego i komputera. 

5 800,00 zł

Wyposażenie zaplecza OSP 
w meble do zabudowy

Projekt dotyczył wyposażenia zaplecza socjalnego w me-
ble do zabudowy, tak by zadbać o odpowiednie ustawienie 
sprzętów.

4 310,00 zł

Siłownia pod chmurką Projekt obejmował utworzenie miejsca rekreacyjno–sporto-
wego, na którym zostały zamontowane urządzenia do ćwiczeń 
siłowych. Siłownia dla seniora to zestaw trwałych urządzeń 
do ćwiczeń, składający się z dziesięciu certyfikowanych sta-
nowisk: orbitrek / biegacz, wyciskanie / ściąganie, ławeczka 
/ prostownik pleców, prasa nożna / wioślarz, talia / wahadło. 
Dodatkowo powstały dwie ławki. Teren pod urządzeniami zo-
stał wyłożony kostką betonową szarą i czerwoną, zapewniając 
estetyczną, stabilną i bezobsługową powierzchnię.

51 991,45 zł

Kącik czytelniczy w bibliotece 
przy ul. Żorskiej

Dzięki projektowi utworzono kącika czytelniczy w pomieszcze-
niu biblioteki. W tym celu zakupiono meble wypoczynkowe 
i biurowe oraz utworzono stanowiska komputerowe z dostę-
pem do Internetu dla czytelników i mieszkańców dzielnicy.

19 000,00 zł

Kontynuacja tabeli na następnej stronie
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Modernizacja osiedlowego 
placu zabaw

Inwestycja dotyczyła prac modernizacyjnych tj.: naprawa 
i odświeżenie istniejących urządzeń zabawowych, ławek, ta-
blic i podestów do piaskownicy, montaż dodatkowych urzą-
dzeń oraz wymianę obecnej nawierzchni żwirowej na bez-
pieczną, kolorową, wykonaną z gumy. 

Informacje ogólneZakres inwestycji

97 700,00 zł

Wartość zadania

Stół do gry w tenisa stołowego Projekt polegał na doposażeniu placu zabaw w „parkowy” stół 
tenisa stołowego. Stół został zamontowany na stałe na pod-
łożu z kostki brukowej w sąsiedztwie placu zabaw. Stół będzie 
wyposażony w siatkę stalowa nierdzewną, zamocowaną na 
stałe.

11 700,00 zł

Integracja i edukacja 
mieszkańców osiedla Obora

W  ramach projektu zakupione zostały materiały plastycz-
ne i edukacyjne, niezbędne do prowadzenia zajęć z dzieć-
mi. W roku 2018 zorganizowany został wyjazd do Aquaparku 
oraz w okresie letnim będą korzystały z basenu na Oborze jak 
również wyjścia do Sali zabaw, połączone z poczęstunkiem. 
W okresie letnim na kempingu na osiedlu Obora odbył się fe-
styn rodzinny, wypełniony atrakcjami np. ognisko, gry i zabawy 
dla dzieci, oprawa muzyczna, poczęstunek.

22 670,00 zł

Centrum multimedialne dla 
mieszkańców dzielnicy Płonia

Stworzono centrum multimedialne z dostępem do stanowisk 
komputerowych dla uczniów szkoły i mieszkańców dzielnicy, 
szczególnie nieposiadającym komputerów z dostępem do 
Internetu w domu. Zakup projektora wzbogacił ofertę kultu-
ralno–edukacyjną placówki. Dodatkowo rolety antywłama-
niowe zabezpieczyły okna, ponieważ biblioteka znajduje się 
na parterze budynku.

21 900,00 zł

Aktywne i wesołe dzieciństwo Projekt składał się z dwóch części. Pierwsza to organizacja 
pikniku dla dzieci z  Zespołu Szkolno–Przedszkolnego nr 3. 
W czasie imprezy zapewniono atrakcje sportowo–rekreacyj-
ne min: „Dmuchańce”, przejażdżki na kucyku, pokazy tańca, 
gry i zabawy sportowe, konkursy, napoje i poczęstunek dla 
uczestników. W drugiej doposażono plac zabaw przy zespole 
szkół. oraz przy placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkol-
nym. Prace obejmowały montaż m.in. „Bocianiego Gniazda”, 
stołu do ping-ponga. 

24 480,00 zł

Podwórko Eden Projekt obejmował:
1. Stworzenie strefy sprawnościowo–zręcznościowej dla dzieci 
wyposażonej w odpowiednie urządzenia, tj. trampolinę mon-
towana na poziomie gruntu, huśtawkę podwójna, domek 
z zjeżdżalnią dla najmłodszych oraz wielofunkcyjny sześciokąt 
sprawnościowy ze ścianką wspinaczkową, linami drążkami, itp.
2. Rewitalizację i zagospodarowanie przestrzeni rekreacyjno–
wypoczynkowej wokół strefy sprawnościowej, wyposażenie 
podwórka w stół piknikowy z planszami do gry w chińczyka 
i szachy, montaż kilku ławek i kosza na śmieci, oczyszczenie 
i odnowienie zaniedbanej piaskownicy, odnowienie trójkątne-
go klombu znajdującego się w centralnej części placu, upo-
rządkowanie chaotycznie rosnącej roślinności i wykonanie 
nowego nasadzenia krzaków i kwiatów ozdobnych.

120 000,00 zł

Biblioteka - bezpieczna 
i widoczna

Projekt dotyczył zainstalowania barierek ochronnych na 
chodniku przed lokalem biblioteki oraz montaż neonu świetl-
nego z napisem „Biblioteka” nad drzwiami wejściowymi w celu 
promocji placówki. Projekt obejmował również doposażenie 
Filii nr 2 poprzez zakup klimatyzatora, rolet, komputerów sta-
cjonarnych dla czytelników oraz ekranu do prezentacji mul-
timedialnych.

27 500,00 zł

Łącznie 750 137,45 zł
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Nabór zadań na 2019 - IV EDYCJA

W roku 2018 przeprowadzono jednocześnie nabór wniosków w ramach budżetu obywatel-
skiego na 2019 r. 

W ramach IV edycji budżetu obywatelskiego do Urzędu Miasta spłynęły 51 wnioski, z czego 12 
z nich nie spełniło wymogów regulaminu, natomiast 37 zostało zaopiniowanych pozytywnie. 
Ostatecznie do realizacji zostały przekazane 24 projekty (8 ogólnomiejskich o wartości 744 
443,90 z i 16 lokalnych na kwotę 750 556,10 zł). Łączny koszt tych zadań wyniósł 1 495 000,00 zł, 
a zatem nie przekroczył dostępnej puli środków finansowych wynoszących 1,5 mln zł. W gło-
sowaniu mieszkańców na projekty ogólnomiejskie oddano 4 741 głosów, a na lokalne — 4 745.

Do projektów ogólnomiejskich zakwalifikowano następujące zadania:

• „Postaw na turystykę”, Rozbudowa Grodu Średniowiecznego. Wartość projektu wynosi 
200 000,00 zł;

• „Urządzenia gimnastyczne dla Basenu Obora”’ wartość zadania 45 510,00 zł;
• „Kolorowa strefa zabaw i animacji dla dzieci”, wartość zadania 35 000,00 zł;
• „Budowa chodnika przy ul. Górnej w Raciborzu”, wartość prac wynosi 66 000,00 zł;
• „OSP łączy ludzi”, wartość zadania 120 000,00 zł;
• „Doposażenie biblioteki przy Kasprowicza 12 w Raciborzu”, wartość zadania to 39 000,00 zł;
• „Biblioteka gier planszowych”, wartość projektu wynosi 30 300,00 zł;
• „Ścieżka rekreacyjna: łącząca parking przy Arboretum z ul. Wita Stwosza”, wartość projektu 205 000,00 zł.

Do projektów lokalnych zaliczono:

• „Małe Brzezie - Wielka Muzyka”, wartość projektu 12 000,00 zł;
• „Zakup urządzeń na plac zabaw w Przedszkolu nr 16”, wartość projektu 34 460,00 zł;
• „Doposażenie placu rekreacyjnego oraz aneksu kuchennego OSP Racibórz– Brzezie”, war-

tość projektu 10 000,00 zł;
• „Rewitalizacja Boiska Sportowego”, wartość projektu 59 000,00 zł;
• „Doposażenie biblioteki w dzielnicy Brzezie”, wartość projektu 20 000,00 zł;
• „Rewolucja w OSP Racibórz - Sudół”, wartość projektu 14 000,00 zł;
• „Budowa trybuny na 100 miejsc siedzących na LKS Studzienna”, wartość projektu 58 112,00 zł;
• „Modernizacja pomieszczeń remizy strażackiej w Raciborzu – Miedoni”, wartość projektu 

40 600,00 zł;
• „Częściowe zagospodarowanie terenu przy OSP - Racibórz - Markowice oraz doposażenie 

remizy”, wartość projektu 50 676,10 zł;
• „Dziewczynka i chłopaczek mają swój raciborski - regionalny kubraczek”, wartość projektu 

14 000,00 zł;
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• „Zielone funkcjonalne podwórko Stanisława Staszcia”, wartość projektu 84 700,00 zł;
• „Nowy plac zabaw „Mieszko” przy ul. Żorskiej/Mysłowickiej”, wartość projektu 97 008,00 zł;
• „Wykonanie chodnika z kostki na ulicy Polnej od nr 27”, wartość projektu 80 000,00 zł;
• „Integracja, zabawa, edukacja - Aktywna wiosna mieszkańców Płoni i Obory”, wartość pro-

jektu 55 000,00 zł.
• „Montaż nawierzchni ochronnej i modernizacja placu zabaw w Przedszkolu nr 10”, wartość 

projektu 56 000,00 zł;
• „Przejazdowa, Plac zabaw dla dzieci - miejsce rekreacji i wypoczynku”, wartość projektu 

70 000,00 zł.

Ponadto w związku ze zmianą ustawy o samorządzie gminnym, w ramach której wprowadzono 
nowe przepisy dotyczące realizacji zadań przez jednostki samorządowe w ramach Budżetu 
Obywatelskiego, w 2018 r. podjęto prace nad wprowadzeniem nowych regulacji w zakresie 
BO uwzględniających zmiany w obowiązującym ustawodawstwie. W wyniku tych prac opra-
cowano stosowną uchwałę, która podjęta została w 2019 r.

6.10.2. Inicjatywa lokalna

W 2018 r. mieszkańcy miasta korzystali również z tej formy partycypacji w wydatkach publicznych. 
Zrealizowano w ramach tej procedury pięć zadań:

1. Budowa drewnianej wiaty w pobliżu Arboretum Bramy Morawskiej. Pierwszym eta-
pem było przygotowanie materiału, następnie przetransportowanie go z zaplecza Ar-
boretum na miejsce budowy. Osadzono 6 słupów i kalenicę, wzmocniono konstrukcję 
śrubami. Ostatnim elementem był montaż podłogi, wzmocnienie konstrukcji wiaty oraz 
zamontowanie pod wiatą drewnianego stołu z ławami. W ten sposób powstało miejsce 
wypoczynku dla zwiedzających i korzystających z Arboretum Bramy Morawskiej. Wiata 
została zbudowana w stylu wczesnośredniowiecznym. Miasto Racibórz opłaciło mate-
riały budowlane, łączeniowe i konserwujące oraz drobne narzędzia wraz z transportem, 
a mieszkańcy swój udział wnieśli w formie pracy społecznej. Wartość zadania to 15 000,00 
zł.

2. Przywrócenie stanu technicznego pomieszczeniom łaźni gości na LKS Studzienna. 
W ramach zadania zostały wykonywane prace związane z demontażem urządzeń sani-
tarnych, kucie ścian i posadzek. Przeprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną oraz 
elektryczną. Całość pomalowano oraz zamontowano nowe wyposażanie. Wkład wnio-
skodawców w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej, 
polegającej na wykonaniu czynności demontażowych i instalacyjnych. Miasto Racibórz 
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w ramach realizacji zadania zakupiło materiały i wyposażenie niezbędne do wyremon-
towania łaźni oraz zapewniło wywożenie gruzu. Wartość zadania 19 000,00 zł.

3. Przywrócenie stanu technicznego pomieszczeniom łaźni gospodarzy na LKS Studzienna. 
W ramach zadania zostały wykonywane prace związane z demontażem urządzeń sanitar-
nych, kucie ścian i posadzek. Przeprowadzono instalację wodno-kanalizacyjną oraz elek-
tryczną. Całość pomalowano i zamontowano nowe wyposażenie. Wkład wnioskodawców 
w realizację zadania stanowił w głównej mierze wkład pracy społecznej, polegającej na 
wykonaniu czynności demontażowych i instalacyjnych. Miasto Racibórz w ramach reali-
zacji zadania zakupiło materiały i wyposażenie niezbędne do wyremontowania łaźni oraz 
zapewniło wywożenie gruzu. Wartość zadania 10 000,00 zł.

4. Warsztaty finansowe. W ramach zadania na terenie Kościoła Zielonoświątkowego „Nasz 
Kościół” odbyły się warsztaty z edukacji finansowej, w której wzięli udział zainteresowani 
mieszkańcy miasta, w tym młodzież w wieku szkolnym, osoby wieku średniego, renciści oraz 
emeryci. Zajęcia składały się z części teoretycznej oraz praktycznej. Dotyczyły takich tema-
tów jak: oszczędzanie, długi, zarabianie oraz budżet domowy. Podczas spotkań wyświetlono 
film, dzięki którym uczestnicy mogli poznać jedną z metod wyjścia z długów, wyświetlano 
krótkie filmiki na temat tego, w jaki sposób powinno się oszczędzać, jak prowadzić budżet, 
jaki wybrać rodzaj i formę spisywania wydatków. Uczestnicy mogli praktycznie zapoznać się 
z tzw.: gotówkowym rejestrem wydatków. Na zakończenie każdy otrzymał nagrodę w postaci 
książki o tematyce finansowej „Twoje pieniądze się liczą”. W ramach przeprowadzonego 
zadania inicjator świadczył pracę społeczną poprzez opracowanie programu warsztatów 
oraz przygotowanie materiałów i narzędzi do ich prowadzenia. Prowadził dokumentację 
fotograficzną oraz przygotował filmik reklamowy. Ponadto zapewnił odpowiednią obsługę 
oraz przygotował salę i sprzęt niezbędny do prowadzenia zajęć. Miasto Racibórz w ramach 
niniejszego zadania opłaciło pomoc dydaktyczną, zapewniło nagrody w postaci książki 
o tematyce finansowej, opłaciło materiały promocyjne w postaci roll-upa, zaproszeń oraz 
plakatów, pokryło koszty związane z poczęstunkiem dla osób uczestniczących w niniejszym 
przedsięwzięciu. Wartość zadania 9 000,00 zł.

5. Zawody w formule crosstreningu z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Głównym 
celem zadania było wzbudzenie aktywności w lokalnej społeczności oraz wykorzystania 
ważnej uroczystości historycznej w promocji kultury fizycznej. W wydarzeniu wzięło udział 
blisko 80 uczestników, w tym z Opola, Warszawy i Rybnika, którzy podnosili rangę rywalizacji. 
Każdy z uczestników otrzymał koszulkę oraz bidon, a najlepsi puchary oraz nagrody w po-
staci bonów. Nad bezpieczeństwem czuwali ratownicy medyczni. Organizacja zawodów 
skłoniła mieszkańców do aktywnego spędzenia czasu wolnego oraz przeciwdziałała nie-
pożądanym zjawiskom społecznym takim jak stres, agresja, alkoholizm. W ramach pracy 
społecznej przeprowadzono akcję informacyjną oraz promującą zadanie, przygotowano 
plakat informacyjny, program oraz regulamin zawodów. Zapewniono pomoc wolontariuszy 
w przygotowaniu zawodów. Miasto Racibórz w ramach niniejszego zadania zakupiło komplet 
startowy, tj. koszulki oraz bidony. Ponadto ufundowane zostały nagrody. Zgodnie z obowią-
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zującymi przepisami i wymogami bezpieczeństwa współfinansowano opiekę medyczną. 
Wartość zadania 11 000,00 zł.

6.10.3. Współpraca z organizacjami pozarządowymi

Na realizację zadań ujętych w Programie współpracy z organizacjami pozarządowymi wydat-
kowano kwotę 3 333 810,00 zł w tym:

• 2 557 400,00 zł, w tym sfinansowanie realizacji zadań publicznych w ramach konkursu ofert na 
powierzenie realizacji zadania 150 000,00 zł oraz dofinansowanie realizacji zdań publicznych 
w ramach konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań w kwocie: 2 407 400,00 zł;

• 674 000,00 zł w ramach umów wieloletnich, których kontynuacja przypadała na 2018 r.;
• 102 410,00 zł w trybie pozakonkursowym, zgodnie z przepisami art. 19 a Ustawy.

W ramach ogłoszonych konkursów ofert oraz w ramach kontynuacji zadań wynikających z umów 
wieloletnich dofinansowano 109 zadań publicznych. Jedno zadanie sfinansowano w 100%. W try-
bie pozakonkursowym dofinansowano 13 zadań. 

Z Miastem Racibórz współpracowało 57 organizacji pozarządowych. Skonsultowano z nimi 54 
projekty aktów prawa miejscowego oraz Program współpracy z organizacjami pozarządowymi.
Miasto współdziałało m. in. ze stowarzyszeniami i środowiskami twórczymi zajmującymi się dzia-
łalnością kulturalną, między innymi w zakresie ogłaszanego przez Prezydenta Miasta konkursu 
ofert na realizację zadań publicznych w dziedzinie kultury. W ten sposób doprowadzono do 
powstania takich wydarzeń jak:

• Festiwal Raciborskiej Ulicy FRU - realizowany przez Raciborskie Stowarzyszenie Kulturalne ASK,
• Międzynarodowe Spotkania Artystyczne „Śląsk – kraina wielu kultur” realizowane przez Sto-

warzyszenie Kultury Ziemi Raciborskiej „Źródło”,
• Raciborski Festiwal Podróżniczy „Wiatraki” organizowany przez Stowarzyszenie Artystów i Po-

dróżników – Grupa „Rosynant”,
• Raciborski Festyn Średniowieczny realizowany przez Stowarzyszenie „Drengowie Znad Górnej 

Odry”,
• Intronizacja Króla Kurkowego i Turniej Strzelecki organizowany przez Raciborskie Kurkowe Brac-

two Strzeleckie,
• Memoriał im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh A. Malinowskiego we współpracy z Komendą Powiatowej 

Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu oraz Niezależnym Samorządnym Związkiem Zawo-
dowym „Solidarność” przy KP PSP w Raciborzu.
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Ponadto, współdziałano z Fundacją Intro Light, w zakresie realizacji V edycji Intro Festiwalu. Dzia-
łanie to wsparto kwotą 150 000,00 zł. z budżetu miasta. Festiwal jest przedsięwzięciem muzyki 
elektronicznej i światła. W festiwalu udział wzięło 45 wykonawców, wybitnych międzynarodowych 
gwiazd muzyki elektronicznej. Przedsięwzięcie stało się marką Raciborza, wzbogacając ofertę 
kulturalną miasta, poszerzając jego muzyczną przestrzeń, a także promując Racibórz na mapie 
kulturalnej kraju i poza jego granicami.

6.11. Aktywność regionalna i międzynarodowa

Formy współpracy samorządów określa przede wszystkim Ustawa o samorządzie gminnym. 
Może ona przyjmować różnorakie kształty, w zależności od celu, jakiemu ma służyć. Wspólne 
wykonywanie działań z innymi samorządami najczęściej wykonywane jest w ramach związku 
międzygminnego, powiatowego, porozumień i stowarzyszeń. Dla innego rodzaju zadań na 
przykład reprezentacja wspólnych interesów przewidziane są stowarzyszenia krajowe lub 
międzynarodowe. Bez względu jednak na formę taka współpraca zawsze jest dobrowolna. 

6.11.1. Współpraca regionalna i ponadregionalna

Miasto Racibórz intensywnie współpracuje z innymi samorządami zarówno na poziomie regio-
nalnym jak i krajowym. Jest członkiem:

• Związku Miast Polskich,
• Związku Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego z siedzibą 

w Rybniku,
• Euroregionu Silesia - Stowarzyszenia Gminy Dorzecza Górnej Odry.

We współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego 
i pozostałymi gminami członkowskimi w latach 2016-2018 zrealizowano projekt: „Gmina z (dobrą)
energią! Modelowa kampania edukacyjno-informacyjna na rzecz ograniczania niskiej emisji 
oraz promocji efektywności energetycznej”. Głównym jego celem było podniesienie świadomo-
ści społeczeństwa na temat negatywnych skutków niskiej emisji oraz promocja dobrych praktyk 
w zakresie zapobiegania zanieczyszczeniom powietrza atmosferycznego powodowanym przez 
zjawisko niskiej emisji. Przeprowadzone w ramach projektu działania upowszechniały problem 
zanieczyszczenia powietrza. Szczególnie tego, które powodowane jest przez spalanie szkodliwych 
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materiałów lub paliw niskiej jakości w kotłach domowych służących do ogrzewania. Ponadto 
w ramach współpracy z Subregionem Zachodnim miasto Racibórz złożyło 2 projekty grantowe 
dla mieszkańców w zakresie poprawy jakości powietrza, które opisane zostały w podrozdziale 
6.8 Środowisko. 

W 2018 r. miasto zawarło 12 porozumień i 3 aneksy do porozumień.

Jedynym z efektów aktywności regionalnej jest zawarte porozumienie o współpracy w obszarze 
badawczym i edukacyjnym z Instytutem Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk 
z Zabrza. O efektach tej współpracy więcej można znaleźć w podrozdziale 6.8. Środowisko.

W 2018 r. zostało podpisane również porozumienie pomiędzy Państwową Wyższą Szkołą Zawo-
dową w Raciborzu dotyczące utworzenia Centrum Biznesu Innowacji i Nowoczesnych Techno-
logii przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej. Celem działalności Centrum Biznesu i Nowych 
Technologii jest efektywne udrożnienie wzajemnych relacji pomiędzy nauką, biznesem, a mia-
stem. Centrum ma za zadanie połączyć działania przedsiębiorstw z aktywnością uczelni przy 
aktywnym wsparciu samorządu. Docelowo współpraca ta przełoży się na rozwój rynku pracy 
na czym skorzystają wszystkie strony.

Spora część współpracy miasta skierowana była do sfery społecznej, tj.:

1. W porozumieniu ze Śląskim Bankiem Żywności oraz lokalną organizacją pozarządową Sto-
warzyszeniem Artystyczno –Społecznym „Pracownia Przyszłości” pracownicy socjalni Ośrod-
ka Pomocy Społecznej wydali 314 skierowań (dla 700 osób) uprawniających do otrzymania 
pomocy żywnościowej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020 
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD). 

2.  Na podstawie porozumienia ze Starostą Powiatu Raciborskiego przeprowadzono w mieście 
prace społecznie użyteczne (Porozumienie nr 1/01/2018 z 22 stycznia 2018 r.). Program ten 
jest jedną z form przeciwdziałania całkowitemu wykluczeniu z rynku pracy, łagodzenia ne-
gatywnych skutków bezrobocia oraz możliwości aktywizacji społecznej oraz zawodowej,

3.  Z sąsiadującymi gminami: Rudnik, Kornowac, Lubomia, Krzyżanowice, Kietrz, Dąbrowa Gór-
nicza zawarto porozumienie, które określiło zasady uczęszczania uczniów danej gminy na 
zajęcia z religii do Pozaszkolnego Punktu Katechetycznego Kościoła Zielonoświątkowego. 

4. Wynikiem wspólnych działań Miasta były też imprezy sportowe we współpracy z miastem 
Kędzierzyn Koźle, powiatem kędzierzyńsko–kozielskim, stowarzyszeniem „Rzeki dzielą Odra 
łączy”, Starostwem Powiatowym w Raciborzu, Gminną Kuźnia Raciborska, Gminą Bierawa, 
Gminą Cisek, firmą COBEX Polska Sp. z o.o. Więcej o tym przedsięwzięciu można znaleźć 
w podrozdziale 6.6.2. Turystyka, Sport i Rekreacja.

Do współpracy samorządu zaliczają się również te wszelkie działania, które dotyczą stowarzy-
szeń i organizacji, w zakresie konkursu ofert na realizację zadań publicznych. O tym aspekcie 
wspomniano szerzej w podrozdziale 6.10. Aktywność obywatelska. 
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6.11.2 Współpraca zagraniczna

W 2018 r. Miasto Racibórz zintensyfikowało działalność na rzecz współpracy z miastami partner-
skimi. Dzięki licznym wizytom i rewizytom przedstawicieli miast, poszerzona została dotychcza-
sowa współpraca, zwłaszcza na poziomie jednostek i instytucji miejskich.

Villeneuve d`Ascq 24.06.2018 r.

7-10.09.2018 r.

DataMiasto partnerskie

Wizyta przedstawicieli Stowarzyszenia I‘AAVAL z partnerskie-
go miasta Villeneuve d` Ascq we Francji celem omówienia 
współpracy polsko- francuskiej, w tym szczególnie w zakresie 
edukacji.

Spotkanie z przedstawicielami stowarzyszenia I‘AAVAL i przed-
stawicielami współpracujących towarzystw historycznych 
oraz muzeów podczas trzydniowej wizyty w Leverkusen.

Opis działań

Opava 5-7.09.2018 r.

maj-grudzień 2018 r.

maj 2017r. - maj 2018 r.

Udział przedstawicieli miasta wraz z grupą biegaczy EAST RUN 
w uroczystościach otwarcia 61. rocznicy wielogatunkowego 
festiwalu Bezručova Opava, aktywnie uczestnictwo w Opava 
Mile Run.

Realizacja działań polsko-czeskiego projektu w ramach pro-
gramu INTERREG V-A Republika Czeska-Polska 2014-2020 pt.” 
Komunikacja międzyludzka-twarzą w twarz bez Internetu” we 
współpracy Szkoły Podstawowej nr 1 z Oddziałami Integracyj-
nymi w Raciborzu a Urzędem Miasta Ostrawa, z którego były 
delegowane cztery szkoły do powyższej współpracy polsko- 
czeskiej. 

Współpraca z SP1 w  ramach projektu pt. „Wspólna nauka 
drogą do sukcesu” dotyczył wspólnego uczenia się w opar-
ciu o doświadczenia obu placówek z wykorzystaniem polsko 

- czeskich zasobów edukacyjnych. Uczestnicy zwiedzili Cen-
trum Nauki, Elektrownię wodną, Kopalnię Złota, gdzie poznali 
nowoczesne metody badawcze, a zdobytą wiedzę i umie-
jętności wykorzystali do przygotowania stanowisk badawczo 

-  laboratoryjnych w ramach szkolnych festiwali nauki. Pod-
czas wspólnych wyjazdów poznawali i badali zasoby przyrody, 
konstruowali, eksperymentowali i programowali. w ciekawy 
i innowacyjny sposób uczyli się wspólnego pogłębiania wie-
dzy z przedmiotów ścisłych. 

Tabela 18. Współpraca zagraniczna
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych pozyskanych z Urzędu Miasta Racibórz
Kontynuacja tabeli na następnej stronie
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Opava c.d. styczeń -grudzień

29.05.2018 r.

25.10.2018 r.

5.12.2018 r.

2 czerwca

6 września

8 września

wrzesień — marzec 
2019

27 października

DataMiasto partnerskie

Współpraca SP 1 z  Zakladní Škola pro tělesně postižené, Opa-
va, Dostojevskieho 12 w ramach projektu „Autyzm- wymiana 
doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim” dotyczył or-
ganizacji polsko- czeskiej konferencji pod tym samym tytu-
łem. W ramach projektu odbyła się dwudniowa konferencja 
i warsztaty z zakresu pracy z dzieckiem ze spektrum auty-
zmu- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- czeskim. 
Konferencja odbyła się jednego dnia w Opawie, następnie, 
drugiego dnia w Raciborzu. W konferencji uczestniczyli pe-
dagodzy, rodzice, opiekunowie, przedstawiciele organizacji 
i instytucji, szkół, zajmujący się tą problematyką. W ramach 
konferencji odbyło się szereg wykładów, dyskusji panelo-
wych, zajęć warsztatowych z udziałem wszystkich zaintere-
sowanych. Łącznie w dwudniowym wydarzeniu wzięło udział 
ponad 200 osób ze środowiska oświatowego i  lokalnego 
z Polski i Czech. Została wydana publikacja pokonferencyjna 
pt: „AUTYZM- wymiana doświadczeń na pograniczu polsko- 
czeskim”. 

Przedszkole nr 24 z Oddziałami: Integracyjnym i Specjalnym 
w Raciborzu odwiedziło przedszkole „Eliska” w Opawie na za-
proszenie z okazji Dnia Dziecka, W ramach spotkania odbyły 
się zabawy i gry zespołowe integrujące dzieci czeskie i polskie, 
uczestników wyjazdu 45 dzieci polskich i 8 opiekunów (konty-
nuacja współpracy po realizacji projektów unijnych).

Zespół Szkolno–Przedszkolny nr 4 w Raciborzu wraz z ZS a MS 
PRIGO,s.r.o. w Ostrawie zawarł memorandum o długotrwałej 
współpracy pomiędzy placówkami w ramach którego przed-
szkolaki wizytowali na Zamku Piastowskim, zwiedzali Racibórz 
a uczniowie szkoły uczestniczyli w  jesiennych warsztatach 
plastycznych, wspólnych zajęciach sportowych i zwiedzali 
miasto.

Rewizyta ZSP 4 w partnerskiej szkole w Ostrawie. Uczniowie 
w ramach wizyty zwiedzili miasto podczas Jarmarku, muzeum 
zabawek oraz uczestniczyli w zimowych igrzyskach w ramach 
wspólnych warsztatów.

Udział grup dziecięcych Zespołu Pieśni i  Tańca „Strzecha” 
w Międzynarodowym Dniu Dziecka w Opawie.

Koncert Młodzieżowej Orkiestry RCK w ramach festiwalu kul-
turalnego Bezrucova Opava. 

Udział Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” w 33. edycji Międzyna-
rodowego Festiwalu „Chodníčky k domovu” w Opawie.

Przewodniczenie: dyr. Joanny Maksym-Benczew z RCK komisji 
ds. literatury - prace w jury dorocznych nagród artystycznych 
JANTARY w Ostrawie.

Dyr. Joanna Maksym-Benczew reprezentowała Racibórz i Ra-
ciborskie Centrum Kultury na czesko-polskim I-REGION FORUM 
2018 zorganizowanych w ramach “Polskich dni” w Ostrawie.
Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Strzecha” podczas Dni Przy-
jaźni Polsko-Czeskiej w Ostrawie. 

Opis działań

Kontynuacja tabeli na następnej stronie
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 Roth 23-30.04.2018 r.

27-29.04.2018 r.

20-27.09.2018 r.

DataMiasto partnerskie

W ramach współpracy miasto odwiedziła kilkunastoosobowa 
grupa młodzieży z Miasta Roth. W spotkaniu udział wzięli rów-
nież uczniowie klas VI i VII Szkoły Podstawowej nr 18 w Racibo-
rzu oraz klas II i III G3. Młodzież niemiecka wraz ze swoimi pol-
skimi kolegami rozpoczęła wizytę od zwiedzenia Oświęcimia. 
Młodzi pojechali do Oświęcimia we wtorek wcześnie rano, aby 
zwiedzić obóz Auschwitz, wstrząsające miejsce pamięci ofiar 
II wojny światowej. Po powrocie z Oświęcimia, udali się na 
lekcję języka angielskiego do szkoły, aby tam podsumować tę 
wyjątkową wycieczkę. Tematem lekcji był ,,Pokój na świecie’’. 
Lekcję angielskiego prowadziła mgr Monika Pytel. Nasi ucznio-
wie wraz ze swoimi partnerami wykonali pracę plastyczną na 
temat pokoju na świecie.

Wizyta przedstawicieli Miasta w Roth. Obchody 25-lecia za-
warcia umowy (1992 - 2017) o partnerskich relacjach współ-
pracy Miasta Racibórz z Miastem Roth i podpisanie deklaracji 
o wyrażeniu woli kontynuacji udanej współpracy.

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 18 po raz kolejny uczestni-
czyli w wymianie polsko - niemieckiej w partnerskim mieście 
Roth w Niemczech. Projekt współfinansowany przez Polsko-

-Niemiecką Wymianę Młodzieży oraz Urząd Miasta Racibórz 
w roku 2018 obejmował rzemiosło. Program wymiany pozwolił 
na poznanie historii, kultury, tradycji i obyczajów niemieckich 
partnerów oraz na praktyczne ich wykorzystanie.

Opis działań

Kontynuacja tabeli na następnej stronie

Leverkusen 10-16.04.2018 r.

04-12.06.2018 r.

7-10.02.2018 r.

7 -10.09.2018 r.

XIV-uczniowska wymiana polsko-niemiecka pomiędzy szko-
łami partnerskimi: Szkołą Podstawową nr 1 w Raciborzu na 
Ostrogu a Gesamtschule Leverkusen-Schlebusch w Niem-
czech. 13 -tu uczniów niemieckich wraz z 2 odwiedzili w kwiet-
niu 2018 r. po raz XIV Szkołę Podstawową Nr 1 w Raciborzu. 
Uczniom niemieckim nocleg i wyżywienie zapewnili rodzice 
uczniów polskich. 

W czerwcu odbyła się rewizyta 13-tu uczniów polskich wraz 
z  opiekunami w  szkole niemieckiej w  Leverkusen. Wymia-
na polsko niemiecka była współfinansowana przez Urząd 
Miasta Racibórz, Polsko Niemiecką Współpracę Młodzieży 
w Warszawie i rodziców. Celem powyższego spotkania było 
podtrzymanie tradycji spotkań pomiędzy szkołami w ramach 
partnerstwa Miast Raciborza i Leverkusen, praktyczna nauka 
języka niemieckiego, poznanie kultury, historii i obyczajów 
Polski i Niemiec oraz nawiązanie polsko-niemieckiej przyjaź-
ni uczniowskiej.

Oficjalna delegacja przedstawicieli z Raciborza. Wizyta raci-
borskiej delegacji obfitowała także w rozmowy o dotychcza-
sowej współpracy. 

W Leverkusen gościła 15-osobowa delegacja Raciborza, która 
brała udział w trzydniowych obchodach z okazji trzech waż-
nych wydarzeń: zakończeniu europejskiego projektu „I woj-
na światowa w naszych miastach”, wystawie „Koniec wojny 
w miastach partnerskich Europy” oraz obchodach 15 dnia 
historycznego Miasta Leverkusen oraz towarzystwa histo-
rycznego OGV Leverkusen. We wspomnianych przedsięwzię-
ciach, których część realizowana była od roku 2013, wzięli 
udział przedstawiciele Miast, także historycy z miejscowych 
uczelni i przedstawiciele współpracujących towarzystw hi-
storycznych oraz muzeów z Miast Bracknell, Jülich, Ljubljana, 
Leverkusen, Racibórz, Schwedt i Villenueve d’ Ascq. 
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Tyśmenica
Kaliningrad

17-21.08.2018 r.

DataMiasto partnerskie

Wizyta i  koncert ukraińskiego zespołu ludowego Tysmeni-
czanka i udział w XXVI Memoriale im. mł. kpt. A. Kaczyny i dh. 
A. Malinowskiego w daniach 18 i 19 sierpnia tego zespołu.

Opis działań

Zugló - XIV Dzielnica miasta 
stołecznego Budapeszt

13-14.04.2018 r.

21-24.04.2018 r.

14-21.08.2018 r.

18-21.08.2018 r.

W Budapeszcie odbył się III Turniej Piłki Nożnej imienia Varga 
Zoltána, w którym uczestniczyło 12 drużyn z zaprzyjaźnionych 
miast partnerskich z Bułgarii, Rumunii, Czech, Węgier i Polski. 
Organizatorem Turnieju był Ośrodek Sportu Zugló z Buda-
pesztu. Celem Turnieju była promocja sportu oraz popula-
ryzacja zdrowego współzawodnictwa. Miasto Racibórz re-
prezentowała drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 4. Drużyna 
z Raciborza w przerwie turniejowej zwiedziła Budapeszt. Dużą 
trakcją był spacer nad Dunajem oraz degustacja słodkich 
wyrobów w Muzeum Czekolady. Uczestnicy byli również za-
chwyceni wodnym widowiskiem w budapesztańskim cyrku. 
Wyjazd był współfinansowany rzez Urząd Miasta Racibórz, 
a stroną organizacyjną wyjazdu zajęła się Szkoła Podstawo-
wa nr 4 s. Stefana Pieczki w Raciborzu.

Wizyta w partnerskich placówkach na Węgrzech nauczycieli 
i dyrektorów raciborskich przedszkoli połączona z zajęciami 
pokazowymi w przedszkolu, warsztatami oraz spotkaniami 
integracyjne z nauczycielkami zaprzyjaźnionych przedszkoli.

Współpraca dotyczyła organizacji obozu na Węgrzech dla 
raciborskich dzieci. Obóz został zorganizowany przez stronę 
węgierską w ramach współpracy miast partnerskich Buda-
peszt Zugló - Racibórz. Program wyjazdu był bardzo bogaty 
i zawierał między innym gry i zabawy sportowe, konkursy mu-
zyczne, plastyczne, kąpiele w jeziorze oraz zwiedzanie Buda-
pesztu. Dzieci wzięły udział w obchodach święta narodowego 
Węgier, zakończonego pokazami sztucznych ogni. Wszyscy 
wrócili zadowoleni z atrakcji, jak i z nowych znajomości za-
wartych podczas wyjazdu. Obóz był współfinansowany przez 
Urząd Miasta Racibórz, a stroną organizacyjną wyjazdu zajęła 
się Szkoła Podstawowa nr 4 im. ks. Stefana Pieczki w Raciborzu.

Oficjalna delegacja przedstawicieli Raciborza w Obchodach 
Dnia Świętego Stefana w Zuglo.
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6.11.3. Nagrody i wyróżnienia

W roku 2018 Miasto Racibórz było wielokrotnie nagradzane oraz wyróżniane w rankingach ogól-
nopolskich. Do najważniejszych osiągnięć należą:

1. Prezydent Miasta Racibórz został uhonorowany Platynowym Laurem Umiejętności i Kom-
petencji. Jest to prestiżowe wyróżnienie przyznawane od 26 lat liderom gospodarczym. 
W uzasadnieniu do nagrody podkreślona została odpowiedzialna polityka inwestycyjna 
i skuteczne zachęcanie inwestorów do lokowania w Raciborzu swojego kapitału, a także 
racjonalne zarządzanie miastem, dbałość o jego zrównoważony rozwój i wsłuchiwanie się 
w potrzeby obywateli. O wyróżnieniu tym decydują działacze samorządu gospodarczego 
Śląska skupieni w Regionalnej Izbie Gospodarczej w Katowicach.

2.  Miasto otrzymało tytuł „Samorząd, który wspiera MŚP”, natomiast Prezydent Miasta odebrał 
statuetkę Lidera, który wspiera MŚP. Wręczenie nagrody odbyło się podczas Europejskiego 
Kongresu Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

3.  Racibórz otrzymał również tytuł „Gmina na 5”. Przyznawane jest ono w oparciu o wyniki badań 
koła naukowego studentów Szkoły Głównej Handlowej.

4.  Miasto Racibórz zostało laureatem konkursu organizowanego przez Polską Agencję Inwe-
stycji i Handlu pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii pt. „Grunt na 
medal”, w ramach którego teren inwestycyjny przy ul. 1 Maja otrzymał tytuł “Grunt na medal” 
i tym samym stał się najlepszym terenem pod inwestycje produkcyjne w województwie 
śląskim (do VIII edycji konkursu przystąpiło 81 gmin z całej Polski, a w każdym wojewódz-
twie wyłoniono 1 teren) . Tereny mające ten tytuł promowane są jako najlepsze miejsca do 
ulokowania inwestycji produkcyjnych w Polsce i są rekomendowane w pierwszej kolejności 
inwestorom zagranicznym.
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Podsumowanie



Podsumowując rok 2018, należy zwrócić uwagę na szereg podjętych działań mających na celu 
utrzymanie Miasta Racibórz w dobrej kondycji zarówno finansowej, społecznej jak i infrastruk-
turalnej. Wykonanie szeroko zakrojonych działań na terenie miasta opisanych w niniejszym 
opracowaniu zgodne było z wizją Aktualizacji Strategii Rozwoju Miasta Racibórz do roku 2020, 
która jest podstawą funkcjonowania miasta oraz w oparciu o którą opracowywane są wszystkie 
inne programy i polityki czyli:

“Racibórz – miasto tradycji i nowoczesności z innowacyjną i konkurencyjną gospodarką, wła-
snym klimatem i specyfiką. Otwarty na współpracę, tętniący życiem, czysty i zielony zakątek.”

Z punktu widzenia rozwoju przestrzennego istotne było zakończenie prac nad miejscowymi 
planami zagospodarowania przestrzennego. Miasto prężnie też realizowało zadania z zakresu 
transportu i infrastruktury drogowej obejmujące między innymi rozbudowę oraz modernizację 
istniejących dróg znajdujących się na jego terenie oraz poprawę bezpieczeństwa.

Przemyślana i konsekwentnie realizowana polityka kulturalna stanowiła gwarancję skutecz-
nej promocji miasta, co w konsekwencji przełożyło się na przyciąganie oraz zwiększenie liczby 
turystów i inwestorów. Kluczowym argumentem dla nich był atrakcyjny klimat społeczny oraz 
ciekawa oferta spędzania wolnego czasu. W tym obszarze w ubiegłym roku Racibórz przygo-
tował wiele wydarzeń kulturalno-sportowych. Zrealizowano m.in. koncerty, festiwale, recitale, 
widowiska baletowe, konkursy, turnieje, wystawy, spektakle, spotkania edukacyjne, koncerty 
umuzykalniające, imprezy w wykonaniu artystów profesjonalnych, konferencje, imprezy edu-
kacyjne dla dzieci i młodzieży. 

Jedną z istotnych polityk realizowanych przez miasto w ostatnich latach, w tym również w 2018 r. 
jest stymulowanie rozwoju gospodarczego poprzez wdrażanie „Programu Wspierania Przedsię-
biorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020” co stworzyło realną szansę na poprawę sytuacji 
ekonomicznej lokalnych przedsiębiorców, zapewniło większy potencjał do konkurowania w re-
lacjach biznesowych oraz przyczyniło się do kreowania trwałych miejsc pracy. 

Biorąc pod uwagę politykę społeczną prowadzoną przez miasto skutecznie ograniczano nega-
tywne zjawiska, takie jak: migracje młodych mieszkańców, starzenie się społeczeństwa, wzrost 
ubóstwa, spadek poczucia bezpieczeństwa, wzrost anonimowości, rozpad więzi społecznych itd. 
Na uwagę zasługuje również fakt, że w roku 2018 podjęto szereg kompleksowych działań zmie-
rzających do poprawy jakości powietrza. Były to przede wszystkim inwestycje zwiększające udział 
odnawialnych źródeł w produkcji energii i obejmowały zarówno budownictwo mieszkalne, jak 
również infrastrukturę publiczną.

Istotnym czynnikiem dla Raciborza było także coraz większe zaangażowanie mieszkańców 
w proces jego zarządzania. Zostało to osiągnięte m.in. dzięki Budżetowi obywatelskiemu, który 
wzmaga aktywizację mieszkańców.
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Dzięki skuteczności miasta w pozyskiwaniu źródeł finansowania inwestycji ze środków UE i za-
sobów krajowych, w roku 2018 na terenie Raciborza zostało zrealizowanych szereg inwestycji 
w zakresie infrastruktury ogólnodostępnej, mieszkaniowej, drogowej, rekreacyjno-sportowej 
oraz działalności skierowanej bezpośrednio do mieszkańców. Łączna wartość projektów infra-
strukturalnych realizowanych ze źródeł zewnętrznych w 2018 r. opiewa na kwotę ponad 90 mln 
zł. Wartość złożonych wniosków o dofinansowanie kolejnych inwestycji oczekujących na ocenę 
wynosi ponad 20 mln.

Niewątpliwe działania wynikające z przyjętych polityk i programów przyniosły wiele pozytyw-
nych efektów takich jak np. wzrost liczby zarejestrowanych przedsiębiorstw. Pozostaje wciąż 
jeszcze jeden problem wymagający szczególnej uwagi. Jest nim pogłębiająca się depopulacja 
i niekorzystna struktura demograficzna. Są to zmiany o tyle kluczowe, że jeżeli nie zostaną po-
wstrzymane, to w dłuższej perspektywie przełożą się one na pogorszenie osiąganych wyników 
gospodarczych. W związku z tym niezbędna jest dalsza intensyfikacja działań w tym obszarze 
i poszukiwanie kolejnych, nowych rozwiązań oraz pomysłów.

Podkreślić należy, że niniejszy Raport o stanie gminy jest pierwszym takim dokumentem 
opracowywanym dla Miasta Racibórz. Raporty przygotowywane w kolejnych latach dadzą 
możliwość szerszego spojrzenia na sytuację, stan i tendencje rozwojowe miasta. Zintensyfi-
kowanie działań w wybranych obszarach przy jednoczesnym zachowaniu obecnych trendów 
powinno zagwarantować dalszy rozwój miasta na płaszczyźnie społecznej, infrastruktural-
nej, edukacyjnej i gospodarczej. Racjonalne zarządzanie polityką rozwoju miasta powinno 
opierać się na kroczącym planowaniu strategicznym, co uzasadnia potrzebę okresowego 
przeglądu realizacji przyjętych celów oraz aktualizację strategii rozwoju miasta w nadcho-
dzącym nowym okresie programowania 2021-2027.
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  Załącznik nr 1 Wykaz Uchwał 

KADENCJA VII ROK 2018 
 

Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

1 XXXVI/540/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

2 XXXVI/541/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

3 XXXVI/542/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, 
stanowiących własność Gminy Racibórz 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

4 XXXVI/543/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego w Raciborzu przy 
ul. Ocickiej 26 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

5 XXXVI/544/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w 
Raciborzu przy ul. Cygarowej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

6 XXXVI/545/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w 
Raciborzu przy ul. Bojanowskiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

7 XXXVI/546/2018 2018-01-24 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, Proszowiec Stara 
- Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki W realizacji 

8 XXXVI/547/2018 2018-01-24 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki W realizacji 

9 XXXVI/548/2018 2018-01-24 Uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki W realizacji 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

10 XXXVI/549/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie określenia kryteriów branych pod uwagę w 
postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół 
podstawowych, przyznania kryteriom określonej liczby punktów 
oraz określenia dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

11 XXXVI/550/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Uchylona 

12 XXXVI/551/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla 
niepublicznych szkół i przedszkoli prowadzonych na terenie Miasta 
Racibórz przez osoby fizyczne i prawne oraz trybu i zakresu kontroli 
prawidłowości pobrania i wykorzystania udzielonej dotacji 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

13 XXXVI/552/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto 
Racibórz 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Uchylona 

14 XXXVI/553/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka, 
wysokości maksymalnej opłaty za wyżywienie oraz warunków 
częściowego zwolnienia od ponoszenia opłat w Żłobku w Raciborzu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

15 XXXVI/554/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Raciborskiemu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

16 XXXVI/555/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Raciborskiemu 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

17 XXXVI/556/2018 2018-01-24 Uchwała w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w 
jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki W realizacji 

18 XXXVII/557/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

19 XXXVII/558/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia 
uchwały 

Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

20 XXXVII/559/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Powiatowi Raciborskiemu 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

21 XXXVII/560/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

Biuro Zarządzania Kryzysowego Zrealizowana 

22 XXXVII/561/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności nieruchomości położonej w Raciborzu w 
rejonie ulicy Głubczyckiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

23 XXXVII/562/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działki gruntu położonej w Raciborzu przy ul. Hugo 
Kołłątaja 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

24 XXXVII/563/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w 
użytkowanie wieczyste działek budowlanych, położonych w 
Raciborzu przy ulicy Tęczowej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

25 XXXVII/564/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od 
przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości położonych w Raciborzu w obrębach: 
Starawieś i Ocice Górne 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

26 XXXVII/565/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 
ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Wydział Spraw Społecznych Zmieniona 

27 XXXVII/566/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie realizacji projektu &#8222;Společná CZ-
PL organizace kulturních aktivit dvou největších měst 
Euroregionu Silesia/Wspólna organizacja CZ- PL działalności 
kulturalnej dwóch największych miast Euroregionu 
Silesia&#8221; w ramach programu INTERREG V-A 
REPUBLIKA CZESKA &#8211; POLSKA 

Wydział Rozwoju W realizacji 

28 XXXVII/567/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie określenia przystanków 
komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z 
przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub 
zarządzającym jest Miasto Racibórz 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

29 XXXVII/568/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie uchwalenia wieloletniego planu rozwoju i 
modernizacji sieci i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych 
na lata 2019 
-2021na terenie Miasta Racibórz 

Wydział Komunalny W realizacji 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

30 XXXVII/569/201 8 2018-02-28 Uchwała w sprawie przyjęcia planu dofinansowania form doskonalenia 
zawodowego nauczycieli, ustalenia maksymalnej kwoty 
dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe 
lub zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i form, na które 
dofinansowanie jest przyznawane dla nauczycieli zatrudnionych w 
placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest 
Miasto Racibórz na 2018 rok 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

31 XXXVIII/570/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

32 XXXVIII/571/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

33 XXXVIII/572/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej 
Województwu Śląskiemu 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

34 XXXVIII/573/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Raciborskiemu 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

35 XXXVIII/574/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie podziału Miasta Racibórz na okręgi wyborcze w 
wyborach do Rady Miasta 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

36 XXXVIII/575/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie podziału Miasta Racibórz na stałe obwody 
głosowania 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

37 XXXVIII/576/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie ustalenia Statutu Żłobka w Raciborzu przy ul. 
Słonecznej 9 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

38 XXXVIII/577/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie określenia kryteriów na drugim etapie 
postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli publicznych 
prowadzonych przez Miasto Racibórz oraz określenia dokumentów 
niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

39 XXXVIII/578/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVI/551/2018 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie ustalenia trybu 
udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych szkół i przedszkoli 
prowadzonych na terenie Miasta Racibórz przez osoby fizyczne i 
prawne oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i 
wykorzystania udzielonej dotacji 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

40 XXXVIII/579/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie opłat za korzystanie z wychowania 
przedszkolnego w placówkach prowadzonych przez Miasto 
Racibórz 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

41 XXXVIII/580/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Miejski Konserwator Zabytków Zrealizowana 

42 XXXVIII/581/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie przydzielenia dotacji na sfinansowanie prac 
konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy 
zabytku wpisanym do rejestru zabytków 

Miejski Konserwator Zabytków Zrealizowana 

43 XXXVIII/582/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie uchylenia Uchwały Nr XXXII/462/2009 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 27 maja 2009 r. w sprawie: przyjęcia Programu 
Wychodzenia z Bezdomności 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

44 XXXVIII/583/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału 
zakładowego Zakładu Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w 
Raciborzu oraz wyrażenia zgody na pokrycie nowych udziałów 
aportem rzeczowym 

Wydział Komunalny Zrealizowana 

45 XXXVIII/584/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 
Ocice w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki Unieważniona 

46 XXXVIII/585/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w jednostkach 
strukturalnych Proszowiec &#8211; Stara Wieś, Studzienna i Sudół, 
Śródmieście oraz Ostróg w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki Zrealizowana 

47 XXXVIII/586/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Racibórz 
na 2018 rok 

Wydział Komunalny Uchylona 

48 XXXVIII/587/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu 
Gminy Miasta Racibórz na zadania służące tworzeniu warunków dla 
rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

49 XXXVIII/588/201 8 2018-03-28 Uchwała w sprawie nadania tytułu wraz z medalem "Zasłużony dla 
Miasta Raciborza" 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

50 XXXIX/589/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

51 XXXIX/590/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

52 XXXIX/591/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Samorządu 
Województwa Śląskiego z przeznaczeniem na zakup nowości 
wydawniczych, książek i czasopism pedagogiczno - psychologicznych, 
zbiorów audiowizualnych dla Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej 
w Rybniku Filia w Raciborzu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

53 XXXIX/592/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi 
Raciborskiemu 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

54 XXXIX/593/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
Samodzielnego Publicznego zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą 
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres 
od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

55 XXXIX/594/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zmiany uchwały Nr XXXVII/565/2018 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 
zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

56 XXXIX/595/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie określenia regulaminu wynagradzania nauczycieli 
przedszkoli, szkół podstawowych oraz zespołów szkolno- 
przedszkolnych, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Racibórz 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zmieniona 

57 XXXIX/596/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród 
Prezydenta Miasta Racibórz oraz nagród dyrektora szkoły, dyrektora 
przedszkola, dyrektora zespołu szkolno-przedszkolnego dla nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach, przedszkolach, zespołach szkolno-
przedszkolnych dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Racibórz za ich osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, 
wychowawczej i opiekuńczej 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 
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58 XXXIX/597/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/291/2016 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 września 2016 r. w sprawie organizacji wspólnej 
obsługi przez Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Raciborzu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zmieniona 

59 XXXIX/598/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXI/292/2016 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 września 2016 r. w sprawie statutu Zespołu Obsługi 
Placówek Oświatowych w Raciborzu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zmieniona 

60 XXXIX/599/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ulica 
Kasztanowa 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

61 XXXIX/600/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działki gruntu położonej w Raciborzu u zbiegu ulic Stanisława 
Moniuszki i Henryka Pobożnego 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

62 XXXIX/601/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny na rzecz 
Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Raciborzu 
prawa własności działek gruntu położonych w Raciborzu przy ulicy 
Stanisława Staszica 12 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

63 XXXIX/602/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie skargi na działalność Dyrektora Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Raciborzu 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

64 XXXIX/603/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie nadania tytułu wraz z medalem "Zasłużony dla 
Miasta Raciborza" 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

65 XXXIX/604/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie przystąpienia do scalania i podziału nieruchomości Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

66 XXXIX/605/2018 2018-04-25 Uchwała w sprawie ustanowienia hipoteki umownej łącznej na 
nieruchomościach położonych w Raciborzu przy ul. Ks. Józefa Londzina 
38 i ul. Dębicznej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

67 XL/606/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

68 XL/607/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

69 XL/608/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego w Raciborzu przy 
ulicy ks. Józefa Londzina 14 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 
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70 XL/609/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego w Raciborzu przy 
ulicy 1-go Maja 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

71 XL/610/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w 
Raciborzu przy ulicy Kolejowej 21 i Włoskiej 3 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

72 XL/611/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy terenu położonego w Raciborzu przy 
ulicy Głubczyckiej 

Wydział Finansowy W realizacji 

73 XL/612/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działki gruntu, położonej w Raciborzu przy ul. Piotrowskiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

74 XL/613/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działki gruntu, położonej w Raciborzu przy ulicy Głubczyckiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

75 XL/614/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 
Śródmieście w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki Zrealizowana 

76 XL/615/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/197/2016 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 23 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia "Planu 
Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Raciborza" 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

Zrealizowana 

77 XL/616/2018 2018-05-30 Uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

78 XLI/617/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok 

Wydział Finansowy Zrealizowana 

79 XLI/618/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie udzielenia Prezydentowi Miasta Racibórz 
absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok 

Wydział Finansowy Zrealizowana 

80 XLI/619/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

81 XLI/620/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 
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82 XLI/621/2018 2018-06-27 Uchwała Nr w sprawie przekazania środków finansowych dla 
Komendy Powiatowej Policji w Raciborzu 

Biuro Zarządzania Kryzysowego Zrealizowana 

83 XLI/622/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/559/2014 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia Statutu Miasta 
Racibórz 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

84 XLI/623/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Prezydenta 
Miasta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, 
upowszechniania i ochrony kultury 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

85 XLI/624/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/595/2018 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 25 kwietnia 2018 r. w sprawie określenia regulaminu 
wynagradzania nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych oraz 
zespołów szkolno-przedszkolnych, dla których organem prowadzącym 
jest Miasto Racibórz 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

86 XLI/625/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Miasta Racibórz 

Wydział Spraw Obywatelskich W realizacji 

87 XLI/626/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Racibórz 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Wydział Spraw Obywatelskich Unieważniona 

88 XLI/627/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie wprowadzenia odstępstwa od zakazu 
spożywania napojów alkoholowych w miejscach publicznych na 
terenie Miasta Racibórz 

Wydział Spraw Obywatelskich Unieważniona 

89 XLI/628/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. 
Transportowa 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

90 XLI/629/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w trybie 
bezprzetargowym na rzecz współużytkowników wieczystych 
nieruchomości gruntowej położonej w Raciborzu przy ul. 1-go Maja 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

91 XLI/630/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany działek 
położonych w Raciborzu w rejonie ulicy Głubczyckiej oraz przy ulicy 
Kazimierza Wierzyńskiego 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 
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92 XLI/631/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXV/532/2017 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania 
dotacji na zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na 
terenie miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach 
mieszkalnych 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

Uchylona 

93 XLI/632/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie nadania tytułu wraz z medalem "Zasłużony dla 
Miasta Raciborza" 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

94 XLI/633/2018 2018-06-27 Uchwała w sprawie opracowania i przekazania projektu regulaminu 
dostarczania wody i odprowadzenia ścieków do zaopiniowania 

Wydział Komunalny Zrealizowana 

95 XLII/634/2018 2018-08-17 Uchwała w sprawie nadania drodze wewnętrznej nazwy ul. 
Szwajcarska 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

96 XLII/635/2018 2018-08-17 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/574/2018 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Miasta Racibórz 
na okręgi wyborcze w wyborach do Rady Miasta 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

97 XLII/636/2018 2018-08-17 Uchwała w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w 
Uchwale Nr XLI/622/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr XL/559/2014 
Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie uchwalenia 
Statutu Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta W realizacji 

98 XLIII/637/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zmiany budżetu na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

99 XLIII/638/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

100 XLIII/639/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXI/437/2013 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 28 sierpnia 2013r. w sprawie przyjęcia "Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Racibórz na lata 
2014-2018" 

Wydział Lokalowy W realizacji 

101 XLIII/640/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVIII/575/2018 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Miasta 
Racibórz na stałe obwody głosowania 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 
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102 XLIII/641/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w 
celu przeprowadzenia wyborów do Rady Miasta, Rady Powiatu, 
Sejmiku Województwa oraz wyborów Prezydenta Miasta w dniu 21 
października 2018 r. 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

103 XLIII/642/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, 
podatku rolnego i podatku leśnego na terenie Miasta Racibórz w 
drodze inkasa, określenia inkasentów i wynagrodzenia za inkaso 

Wydział Finansowy Zmieniona 

104 XLIII/643/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej pod nazwą 
Raciborskie Centrum Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

105 XLIII/644/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały Nr XXV/348/2017 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 25 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania 
sieci szkół podstawowych i gimnazjów prowadzonych przez Miasto 
Racibórz do nowego ustroju szkolnego z późn. zm. 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

106 XLIII/645/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego, 
obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym 
powierzono stanowiska kierownicze oraz w sprawie określenia 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć niektórych 
nauczycieli, obowiązujących w przedszkolach i szkołach 
prowadzonych przez Miasto Racibórz 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zmieniona 

107 XLIII/646/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji filii publiczno-szkolnej nr 1 w 
Raciborzu- Studziennej wchodzącej w skład Miejskiej i Powiatowej 
Biblioteki Publicznej im. Ryszarda Kincla w Raciborzu 

Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Zrealizowana 

108 XLIII/647/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zasad usytuowania na terenie Miasta Racibórz 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Wydział Spraw Obywatelskich W realizacji 
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109 XLIII/648/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej 
Ocice w Raciborzu 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki Zrealizowana 

110 XLIII/649/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
nieruchomości położonej w Raciborzu przy ulicy Bosackiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

111 XLIII/650/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działki gruntu położonej w Raciborzu w obrębie ulicy 
Tulipanowej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

112 XLIII/651/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działki gruntu położonej w Raciborzu w rejonie ulicy 
Podmiejskiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

113 XLIII/652/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 
Raciborzu w rejonie ul. Dolnej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

114 XLIII/653/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonej w 
Raciborzu przy ul. Nowej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

115 XLIII/654/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości położonej w 
Raciborzu w rejonie ul. Brzeskiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

116 XLIII/655/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości przyległej do 
budynku wielomieszkaniowego położonego w Raciborzu przy ul. 
Czekoladowej 5 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

117 XLIII/656/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie umorzenia postępowania skargowego Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

118 XLIII/657/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie zasad umieszczania reklam i szyldów na tablicach 
ogłoszeniowych, obiektach i nieruchomościach, stanowiących 
własność lub będących w samoistnym posiadaniu Gminy Racibórz 

Wydział Lokalowy W realizacji 
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119 XLIII/658/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy boksu garażowego nr 1 położonego 
w Raciborzu przy ulicy Pawła Stalmacha 25 

Wydział Lokalowy Zrealizowana 

120 XLIII/659/2018 2018-08-29 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia 
pomiędzy Powiatem Raciborskim a Miastem Racibórz w celu realizacji 
zadania pn. "Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 3548S ul. 
Łąkowej i Tadeusza Kościuszki w Raciborzu: - etap I zatoka 
autobusowa na ul. Łąkowej - etap II od skrzyżowania z ul. Gwiaździstą 
do skrzyżowania z ul. Wandy" 

Wydział Dróg Miejskich Zrealizowana 

121 XLIV/660/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy Zrealizowana 

122 XLIV/661/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Wydział Finansowy Uchylona 

123 XLIV/662/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie określenia wysokości stawek podatku od 
nieruchomości 

Wydział Finansowy W realizacji 

124 XLIV/663/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie nadania Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w 
Raciborzu 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

125 XLIV/664/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2019 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

126 XLIV/665/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Narkomanii na lata 2019-2022 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

127 XLIV/666/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia Programu współpracy Miasta Racibórz 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na 2019 rok 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

128 XLIV/667/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyboru przedstawicieli Rady Miasta Racibórz 
na członków Raciborskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

129 XLIV/668/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie przyjęcia "Raportu z wykonania Programu ochrony 
środowiska dla Gminy Racibórz za lata 2016-2017" 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

Zrealizowana 
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130 XLIV/669/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie zmiany Uchwały nr XXXII/458/2017 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 27 września 2017 r. w sprawie "Programu ograniczenia 
niskiej emisji w Mieście Racibórz na lata 2018-2028" 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

W realizacji 

131 XLIV/670/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów 
pielęgnacyjnych i konserwacyjnych pomników przyrody 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

Zrealizowana 

132 XLIV/671/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Rudzkiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

133 XLIV/672/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa własności 
działki gruntu położonej w Raciborzu przy ulicy Rudzkiej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

134 XLIV/673/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż prawa 
własności działek gruntu położonych w Raciborzu w obrębie ulicy 
Górnej, Nowy Zamek i Dolnej 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

W realizacji 

135 XLIV/674/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości położonych w 
Raciborzu przy ul. Szkolnej i 1-go Maja 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

136 XLIV/675/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części nieruchomości położonych w 
Raciborzu przy ul. Antoniego Kapuścika 

Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

137 XLIV/676/2018 2018-09-26 Uchwała w sprawie wykonywania inicjatywy uchwałodawczej przez 
mieszkańców 

Biuro Rady Miasta Uchylona 
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Lp. Numer uchwały Data podjęcia uchwały Tytuł uchwały Jednostka realizująca uchwałę Stan realizacji 

1 I/1/2018 2018-11-21 Uchwała Nr I/1/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady 
Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

2 I/2/2018 2018-11-21 Uchwała Nr I/2/2018 w sprawie wyboru I Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

3 I/3/2018 2018-11-21 Uchwała Nr I/3/2018 w sprawie wyboru II Wiceprzewodniczącego 
Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

4 I/4/2018 2018-11-21 Uchwała I/4/2018 w sprawie wynagrodzenia Prezydenta Miasta 
Racibórz 

Wydział Organizacyjny Zrealizowana 

5 I/5/2018 2018-11-21 Uchwała I/5/2018 w sprawie wyboru przewodniczących 
komisji Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

6 I/6/2018 2018-11-21 Uchwała I/6/2018 w sprawie powołania członków Komisji Rewizyjnej i 
wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zmieniona 

7 I/7/2018 2018-11-21 Uchwała I/7/2018 w sprawie powołania członków Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji i wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, 
Wniosków i Petycji Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zmieniona 

8 I/8/2018 2018-11-21 Uchwała I/8/2018 w sprawie ustalenia składów osobowych komisji 
Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

9 I/9/2018 2018-11-21 Uchwała I/9/2018 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy W realizacji 

10 II/10/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/10/2018 w sprawie zmiany budżetu miasta na 2018 rok Wydział Finansowy W realizacji 

11 II/11/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/11/2018 w sprawie zmiany wieloletniej prognozy 
finansowej 

Wydział Finansowy Uchylona 
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12 II/12/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/12/2018 w sprawie ustalenia wykazu planowanych 
wydatków w budżecie Miasta Racibórz na rok 2018 r., które nie 
wygasają z upływem roku budżetowego oraz określenia 
ostatecznego terminu dokonania wydatków ujętych w tym wykazie 

Wydział Finansowy W realizacji 

13 II/13/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/13/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr 
XL/559/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 28 maja 2014 r. w 
sprawie uchwalenia Statutu Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

14 II/14/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/14/2018 w sprawie wykonywania inicjatywy 
uchwałodawczej przez mieszkańców 

Biuro Rady Miasta W realizacji 

15 II/15/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/15/2018 w sprawie określenia trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w 
ramach inicjatywy lokalnej 

Wydział Rozwoju W realizacji 

16 II/16/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/16/2018 w sprawie Regulaminu udzielania dotacji na 
zadania ujęte w Programie ograniczenia niskiej emisji na terenie 
miasta Racibórz na lata 2018-2028 realizowane w budynkach 
mieszkalnych 

Wydział Ochrony Środowiska i 
Rolnictwa 

W realizacji 

17 II/17/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/17/2018 w sprawie przekazania środków finansowych 
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Raciborzu 

Biuro Zarządzania Kryzysowego Zrealizowana 

18 II/18/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/18/2018 w sprawie scalenia i podziału nieruchomości Wydział Gospodarki 
Nieruchomościami 

Zrealizowana 

19 II/19/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/19/2018 w sprawie uchylenia uchwały Nr 
XXXVI/448/2014 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 stycznia 2014 r. w 
sprawie przyjęcia wieloletniego programu osłonowego w zakresie 
dożywiania "Pomoc gminy w zakresie dożywiania" na lata 2014 - 2020 

Wydział Spraw Społecznych Zrealizowana 

20 II/20/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/20/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego programu 
osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2019 - 2023 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 
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21 II/21/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/21/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków 
w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego 
w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim 
rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 
2023 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

22 II/22/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/22/2018 w sprawie podwyższenia kryterium 
dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie 
dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub 
żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 

Wydział Spraw Społecznych W realizacji 

23 II/23/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/23/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/6/2018 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
członków Komisji Rewizyjnej i wyboru Przewodniczącego Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

24 II/24/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/24/2018 w sprawie zmiany Uchwały Nr I/7/2018 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania 
członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji i wyboru 
Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta 
Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

25 II/25/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/25/2018 w sprawie zmiany uchwały Nr I/8/2018 Rady 
Miasta Racibórz z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia 
składów osobowych komisji Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

26 II/26/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/26/2018 w sprawie ustalenia przedmiotu działania 
komisji Rady Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

27 II/27/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/27/2018 w sprawie skargi na działalność Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

28 II/28/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/28/2018 w sprawie skargi na działalność Dyrektora 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Raciborzu 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 
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29 II/29/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/29/2018 w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 

30 II/30/2018 2018-12-19 Uchwała Nr II/30/2018 w sprawie skargi na działalność Prezydenta 
Miasta Racibórz 

Biuro Rady Miasta Zrealizowana 
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Załącznik nr 2 
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW W 2018 r.  

przez Wydział  Inwestycji i Urbanistyki 
 

L.p. 
Nazwa zadania,  

Klasyfikacja budżetowa zadania 
Plan na 2018 

rok     
Wykonanie 
finansowe  

Zakres rzeczowy zadania, 
Termin realizacji, 

Wykonawca robót 

Uwagi 

  

1 2 3 4 5 6 

TRANSPORT I  ŁĄCZNOŚĆ 

1 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 16-004/IU 

  
Przebudowa ul. Długiej (od Pl. Ofki 

Piastówny do Pl. Wolności) 

118 512,00  118 511,53  Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2018. 
W 2015 r. opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
przebudowy ul. Długiej w Raciborzu (od Pl. Ofki Piastówny do                         
Pl. Wolności). Wykonawcą dokumentacji jest Mariusz Mazurkiewicz 
prowadzący działalność gospodarczą pn. Projekty Drogowe, Nadzory 
Inwestorskie, Wykonawstwo Budowlane z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu. 
Kompletną dokumentację odebrano w dniu 12 sierpnia 2016 r. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
przedsiębiorstwo pn. A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz 
Kühn z siedzibą w Krzyżanowicach. 
Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 7 grudnia 2016 r.  
Zakres zadania obejmował wykonanie przebudowy ulicy Długiej na odcinku 
od pl. Księżnej Ofki Piastówny do pl. Wolności w Raciborzu o długości  90,14 
m wraz z 21 miejscami postojowymi dla samochodów osobowych            w 
tym 1 dla niepełnosprawnych, tj.:                 
-  jezdnia  z kostki granitowej 18/20 cm na podbudowie tłuczniowej –     
602,20  m2, 
-  miejsca postojowe z kostki granitowej 8/11 cm  – 636,50 m2, 
-  chodnik z  kostki  granitowej 4/6 cm – 163,40 m2 oraz płyt granitowych    
o wymiarach  40x60x8 cm  na podbudowie tłuczniowej – 116,00 m2, 
-  powierzchnia zielona – 19,5 m2. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.12.2017 r. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 377 531,32 zł. 
Kwota w wysokości 118 511,53 zł wykazana w kol. nr 4 stanowi końcowe 
wynagrodzenie Wykonawcy robót budowlanych.  
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1 2 3 4 5 6 
2 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  

 17-005/IU 
  

Przebudowa ul. Książęcej (od ul. 
Rudzkiej do ul. Królewskiej) 

506 177,00 496 176,23 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018. 
W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - 
kosztorysową przebudowy ul. Książęcej w Raciborzu na odcinku od                  
ul. Rudzkiej do ul. Książęcej. Wykonawcą dokumentacji jest Tomasz Lorenc 
prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Zieleni i Małej Architektury 
z siedzibą w Pietrowicach Wielkich. Kompletną dokumentację odebrano w 
dniu 31.05.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało przedsiębiorstwo pn. BRUKI TRAWIŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w 
Raciborzu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 16 listopada 2017 
r.   
Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni, 
chodnika, wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na 
istniejącej konstrukcji, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie 
betonowej z oporem, nowej nawierzchni chodnika, zatok postojowych dla 
samochodów osobowych z kostki betonowej, wjazdów z kostki betonowej, 
przebudowie studzienek wpustowych wraz z przykanalikami, montaż 
nowych pokryw i pierścieni odciążających na studniach rewizyjnych, 
docelowej organizacji ruchu.  
Zakres wykonanych robót:  
- długość ulicy - 298,85 m, 
- szerokość jezdni - 6,00 m, 
- powierzchnia jezdni z asfaltobetonu – 2 001,3 m2, 
- nawierzchnia chodników z kostki betonowej – 1 087,20 m2, 
- nawierzchnia zjazdów i miejsc postojowych z kostki betonowej - 561,7 m2, 
- odwodnienie: studzienki ściekowe - 14 szt., 
- regulacja urządzeń: studnie rewizyjne kanalizacji deszczowej i sanitarnej - 
30 szt., sieci wodociągowej i sieci gazowej - 30 szt., studzienki 
teletechniczne - 5 szt., 
- tereny zielone - 199,30 m2, 
- organizacja ruchu drogowego: oznakowanie pionowe - 15 szt. słupków,               
27 szt. tablic, oznakowanie poziome - 86,79 m2. 
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Ogólny koszt realizacji wyniósł 587 081,25 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21.06.2018 r. 

3 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
17-008/IU 

 
Przebudowa zjazdu z ul. Rybnickiej 

(DW935) na ul. Mikołowską i Ciemięgi 
 
 
 

 

 200 000,00 190 884,34   Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018. 
W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - 
kosztorysową przebudowy zjazdu z ulicy Rybnickiej (DW935) na ul. 
Mikołowską i ul. Ciemięgi. Wykonawcą dokumentacji jest Kazimierz Kasztan 
prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór                              
i Kosztorysowanie Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. Kompletną 
dokumentację projektowo - kosztorysową odebrano w dniu 28.04.2017 r. 
Wartość dokumentacji projektowo - kosztorysowej wyniosła 15 500,00 zł.               
W czerwcu 2017 r., następnie w sierpniu 2017 r. i grudniu 2017 r. rozpisano 
procedury przetargowe na wybór wykonawcy robót budowlanych. 
Procedury te zostały unieważnione z powodu braku ofert lub zbyt wysokiej 
ceny oferty. Ponownie ogłoszono przetarg w lutym 2018 r. W tym 
postępowaniu wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
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1 2 3 4 5 6 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych  Sp. z o.o. z siedzibą w  Raciborzu. 
Umowę podpisano w dniu 29.03.2018 r. Plac budowy przekazano 
Wykonawcy w dniu 16.04.2018 r.  
Zadanie obejmowało wykonanie rozbiórek istniejących nawierzchni jezdni                
i wykonanie nowej nawierzchni jezdni z betonu asfaltowego na nowej 
konstrukcji tłuczniowej, obramowanej krawężnikami betonowymi na ławie 
betonowej z oporem, przebudowie studzienek wpustowych wraz                               
z przykanalikami docelowej organizacji ruchu i rewitalizacji przyległego 
skweru.  
Zakres wykonanych robót: 
1. Zjazd publiczny z ul. Rybnickiej (DW 935): 
- Długość zjazdu publicznego: 3,20 m. 
- Szerokość jezdni: 6,00 m. 
- Powierzchnia jezdni: 30,00 m2. 
2. Ulica Ciemięgi i Mikołowska – I etap: 
- Powierzchnia jezdni 456,60 m2. 
- Powierzchnia pierścienia najazdowego 10,70 m2. 
- Powierzchnia zjazdu do posesji 8,50 m2. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 206 384,34 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 02.10.2018 r. 

4 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 17-009/IU 

  
Budowa drogi gminnej przy ul. 

Piaskowej 

200 000,00 142 125,39 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018. 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
przebudowy ul. Piaskowej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji jest 
Marcin Rogal prowadzący działalność gospodarczą pn. Pracownia Inter Art z 
siedzibą w Wapienniku koło Częstochowy. Kompletną dokumentację 
odebrano w dniu 16.10.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
przedsiębiorstwo pn. A&M Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Mateusz 
Kühn z siedzibą w Krzyżanowicach. Plac budowy został przekazany 
Wykonawcy w dniu 10 stycznia 2018 r.  
Zakres wykonanych prac: roboty ziemne i rozbiórkowe, wycinka 7 szt. 
drzew, nawierzchnia z kostki betonowej na podbudowie tłuczniowej - 
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516,00 m², odwodnienie drogi: kanał z rur pvc fi 250 mm - 5,00 m,  studnia 
rewizyjna – 1 szt., odwodnienie liniowe – 3,50 m., przykanaliki pvc fi 200 
mm - 8,00 m, oświetlenie uliczne - 2 słupy z oprawami LED, kabel 
oświetleniowy 98,00 mb, organizacja ruchu drogowego: oznakowanie 
pionowe - 1 szt., oznakowanie poziome - 0,60 m2.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 158 992,39 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 21 grudnia 2018 r. 

5 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 17-010/IU 

  
Przebudowa ul. Zakopiańskiej – I etap 

200 000,00 300,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2020. 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
przebudowy ul. Zakopiańskiej w Raciborzu – etap I. Wykonawcą 
dokumentacji jest Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą 
pn. Projektowanie Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych, z 
siedzibą w Raciborzu. Kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową 
odebrano w dniu 24.07.2017 r. Wartość dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej wyniosła 20 100,00 zł.  
W maju 2018 r. rozpisano procedurę przetargową na wybór wykonawcy 
robót. Procedura ta została unieważniona, ponieważ koszt 
najkorzystniejszej oferty znacząco przekroczył wysokość środków 
przewidzianych w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania. 
W związku z powyższym budżet zadania został zwiększony, a rzeczowa 
realizacja przewidziana została na lata 2019-2020.  

 

6 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 17-011/IU 

  
Przebudowa ul. Wawrzyńca (od ul. 

Hulczyńskiej do ul. Sobieskiego) 

86 616,00 86 615,79 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018. 
W ramach zadania w 2017 r. opracowano dokumentację projektowo - 
kosztorysową przebudowy ul. Wawrzyńca. Wykonawcą dokumentacji jest 
Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą pn. Projektowanie, 
Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. 
Kompletną dokumentację odebrano w dniu 04.07.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym 
zostało   przedsiębiorstwo pn. BRUKI TRAWIŃSKI Sp. z o.o. z siedzibą w  
Raciborzu.  
Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 16 października 2017 r.  
Zadanie obejmowało roboty rozbiórkowe istniejących elementów jezdni              
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i chodników, wykonanie jezdni ulicy z betonu asfaltowego na nowej 
konstrukcji z tłucznia kamiennego, wykonanie chodników z kostki 
betonowej, budowę nowego odcinka i wymianę starej kanalizacji 
deszczowej, nową organizację ruchu drogowego.  
Zakres wykonanych robót: 
- powierzchnia jezdni asfaltobetonowa 1 039,00 m², 
- powierzchnia chodnika i wjazdów 578,83 m² w tym wjazdy 32,42 m², 
- odwodnienie drogi: kanał z rur pvc fi 315 mm - 34,50 m, budowa studni    
kanalizacji deszczowej - 1 szt. i przebudowa studni kanalizacji deszczowej -   
4 szt., studzienki ściekowe -  8 szt., przykanaliki pvc fi 160 mm - 46,30 m, 
odwodnienie liniowe - 16,40 m, 
- regulacja studni kanalizacji sanitarnej - 4 szt.,  
- organizacja ruchu: oznakowanie pionowe -1 szt., poziome - 6,80 m2, 
- renowacja istniejącej kanalizacji deszczowej fi 315 mm - 127,90 m, 
- demontaż i odbudowa studni -  4 szt., 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 550 796,16 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 08.06.2018 r. 

7 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 18-002/IU 

 
Przebudowa ul. Willowej 

300 000,00 300,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
W 2018 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano Wykonawcę 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Willowej w 
Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji został Kazimierz Kasztan prowadzący 
działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie 
Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. Kompletną dokumentację 
Wykonawca przekazał w dniu 04.07.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Plac budowy 
został  przekazany Wykonawcy w dniu 9 listopada 2018 r. 
Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy 242,70 m, 
powierzchnia pasa drogowego ok. 1820 m2), kanalizację deszczową 
(rozbiórka istniejącej i budowa nowej o długości ok. 261 mb wraz ze 
studniami rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych 
na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. 
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Umowny koszt wykonania zadania wynosi 744 010,84 zł (w tym roboty 
drogowe wynoszą 408 901,85 zł, roboty elektryczne wynoszą 24 334,11 zł, 
roboty kanalizacyjne wynosza 310 774,88 zł). Termin zakończenia zadania 
upływa w dniu 30 września 2019 r. 

8 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 18-005/IU 

 
Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż ul. 

Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej ścieżkę 
rowerową po wałach 

przeciwpowodziowych z rezerwatem 
Łężczok 

 

200 000,00 199 977,38 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w 2015 roku 
wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej na 
budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rudzkiej i ul. Gliwickiej łączącej 
ścieżkę rowerową po wałach przeciwpowodziowych z rezerwatem Łężczok. 
Umowę zawarto w dniu 2 grudnia 2015 r. z firmą pn. PB Studio Projekt i 
Budowa Beata Perduta z siedzibą w Żorach. Procedura przygotowania, 
uzgodnienia dokumentacji i pozyskiwania terenu pod obiekt trwała prawie 
dwa lata. Kompletna dokumentacja została dostarczona i odebrana w dniu 
4 września 2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
przedsiębiorstwo pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Plac budowy został przekazany Wykonawcy w dniu 27 czerwca 2018 r. 
Umowny termin realizacji zadania upływa w dniu 30 września 2019 r. 
Wartość robót budowlanych wynikająca z zawartej umowy wynosi 948 
931,94 zł.  
Zakres zadania obejmuje wykonanie ścieżki rowerowej o długości 1 608,99 
m, szerokości 3,00 m, powierzchnia całkowita nawierzchni z asfaltobetonu 
koloru czarnego na podbudowie tłuczniowej wynosi 4 826,97 m2, 
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powierzchnia skarp do humusowania 3 654,84 m2. 

9 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 18-006/IU 

  
Przebudowa ul. Bojanowskiej 

 

200 000,00 36 000,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2020. 
W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 6 czerwca 2018 r. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy ul. Bojanowskiej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji jest 
Przedsiębiorstwo Budowlano - Handlowe Józef Smolicki z siedzibą                    
w Żywcu.  
Zakres przebudowy obejmuje długość ulicy wraz z dwiema odnogami ok. 
742 m, szerokość jezdni 5,50 m, szerokość chodników 1,50 m, powierzchnia 
jezdni ok. 4650 m2,  chodników ok. 1150 m2, kanalizacja deszczowa D 400 
mm długości ok. 425 m.  
Zgodnie z umową koszt dokumentacji wyniósł 36 000,00 zł.                     
Kompletna dokumentacja została odebrana i przekazana w dniu 30 
listopada 2018 r. Rozpoczęcie realizacji zadania planowane jest w 2019 r. 

 

10 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
 18-007/IU 

  
Budowa kładki dla pieszych przy ul. 

Gawliny 

1 000,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
W ramach zadania w trybie procedury zamówienia publicznego o wartości 
zamówienia do 30 000 euro przeprowadzono dwa postępowania na wybór  
wykonawcy kładki dla pieszych przy ul. Gawliny w Raciborzu, tj. w dniach 23 
lutego 2018 r. i 20 marca 2018 r. Realizację zadania przewidziano                   
w formule „zaprojektuj i wybuduj”. Postępowania te zostały unieważnione. 
Pierwsze z powodu braku ofert, natomiast na drugie wpłynęła tylko jedna 
oferta, ale znacząco przekraczająca wysokość środków przewidzianych          
w budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania.  

 

11 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
18-008/IU  

  
Przebudowa przepustu pod jezdnią ul. 

Wysokiej 

110 412,00 107 634,44 W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w 2017 roku 
wybrano Wykonawcę dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy przepustu pod jezdnią ul. Wysokiej w Raciborzu. Wykonawcą 
dokumentacji jest Kazimierz Kasztan prowadzący działalność gospodarczą 
pn. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie Robót Budowlanych z 
siedzibą w Raciborzu. Kompletną dokumentację Wykonawca przekazał w 
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dniu 2 lutego 2018 r.  
W oparciu o wykonany projekt w dniu 8 marca 2018 r. ogłoszono przetarg 
na wybór wykonawcy robót. W dniu 24 kwietnia 2018 r. podpisano umowę 
z firmą AGAL Sp. z o.o. z siedzibą w Rybniku. Plac budowy przekazano 
Wykonawcy w dniu 27 kwietnia 2018 r.  
W ramach zadania wykonano roboty ziemne 16,21 m3, rozbiórkę 
uszkodzonych elementów przepustu drogowego 4,04 m3, wykonano nowe 
dno przepustu 15,34 m2, kompleksową naprawę ścian przepustu 2,69 m3, 
wykonano nowe gzymsy 3,27 m3, umocniono istniejące skarpy cieku 
płytami otworowymi w pobliżu przepustu, wykonano krawężniki betonowe 
na ławie  z oporem 26,7 m, odwodnienie liniowe - 3,5 m, ścieki betonowe z 
elementów prefabrykowanych - 14 m, stalowe  poręcze mostowe – 0,56 t. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 107 634,44 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 28.06.2018 r. 

12 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
18-009/IU  

  
Budowa parkingu przy ul. Powstańców 

Śląskich 

100 000,00 21 033,00 W trybie procedury zamówienia publicznego o wartości zamówienia do 30 
000 euro, w formule „zaprojektuj i wybuduj” w dniu 21 marca 2018 r. 
zawarto umowę  na wykonanie parkingu przy ul. Powstańców Śląskich w 
Raciborzu. Wykonawcą została firma pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z 
siedzibą w Raciborzu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 11 maja 
2018 r.  
Zakres wykonanych robót: powierzchnia zatoki postojowej 91,66 m² (7 
miejsc postojowych dla samochodów osobowych w tym 1 dla 
niepełnosprawnych), powierzchnia utwardzenia terenu 264,64 m2, 
powierzchnia zjazdu 44,75 m2, odwodnienie drogi: przykanalik z rur pvc fi 
160 mm - 21,50 m,  odwodnienie liniowe - 10,0 m, studzienka wpustowa 1 
szt., organizacja ruchu: oznakowanie pionowe - 5 szt. tablic, oznakowanie 
poziome - 18,00 m2. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 99 999,00 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 11.06.2018 r. 
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13 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  

18-020/IU  
  

Przebudowa ul. Czarnieckiego 

300 000,00 19 311,00 W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 10 lipca 2018 r. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy ul. Czarnieckiego w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji 
został Tomasz Lorenc prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład 
Zieleni i Małej Architektury Tomasz Lorenc z siedzibą w Pietrowicach 
Wielkich.  Zgodnie z umową koszt kompletnej dokumentacji wyniósł 21 
033,00 zł. Projekt  został  odebrany w dniu 11 października 2018 r.    
Zakres zadania obejmuje wykonanie nawierzchni ulicy z kostki betonowej 
długości 187,39 m, szerokości 3,8 do 5,00 m, zatoki postojowej dla 
samochodów osobowych z kostki betonowej na  22  miejsca  postojowe w 
tym 2 dla niepełnosprawnych, chodnika szerokości 1,5 m z kostki 
betonowej oraz przebudowy oświetlenia ulicznego - 6 latarni LED. 
Kosztorys inwestorski na realizację niniejszego zadania wynosi 585 023,30 
zł. Z powodu braku wystarczających środków przewidzianych w budżecie 
miasta realizacja zadania została wstrzymana. 

 

14 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050  
18-032/IU  

  
Przebudowa ul. Gimnazjalnej 

88 300,00 19 311,00 W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 26 marca 2018 r. zawarto 
umowę na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej 
przebudowy ul. Gimnazjalnej w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji jest 
Tomasz Lorenc prowadzący działalność gospodarczą pn. Zakład Zieleni i 
Małej Architektury Tomasz Lorenc z siedzibą w Pietrowicach Wielkich.  
Zgodnie z umową koszt kompletnej dokumentacji wyniósł 19 311,00 zł. 
Projekt został odebrany w dniu 12 lipca 2018 r.  
Zakres rzeczowy zadania obejmuje długość ul. Gimnazjalnej wraz                           
z włączeniem do ronda ok. 129 mb, szerokość jezdni z pasem postojowym 
5,50 - 5,8 m, szerokość chodników  – 2,00 m. 
Kosztorys inwestorski na realizację niniejszego zadania wynosi 368 227,83 
zł. Z powodu braku wystarczających środków przewidzianych w budżecie 
miasta realizacja zadania została wstrzymana. 

 

15 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059  
 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

18-068/IU  
  

462 423,00 
384 195,00 
198 277,00 

Ʃ1 044 895,00 

462 422,23 
384 194,83 
198 146,93 

Ʃ1 044 763,99 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2019. 
W  maju 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego przeprowadzono 
postępowanie na wybór wykonawcy dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej przedmiotem której była poprawa bezpieczeństwa wokół 
głównego deptaku miasta i nowe zagospodarowanie terenu ul. Długiej                      
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Poprawa bezpieczeństwa wokół 

głównego deptaku miasta – 
zagospodarowanie terenu ul. Długiej w 

Raciborzu 

w Raciborzu. W dniu 27.06.2017 r. zawarto umowę z Markiem Męczarskim 
prowadzącym działalność gospodarczą pn. INWESTPROJEKT Korporacja 
Projektantów z siedzibą w Gliwicach. Dokumentacja została dostarczona                  
w dniu 30 marca 2018 r.  
W oparciu o wykonany projekt w dniu 17 kwietnia 2018 r. ogłoszono 
przetarg na wybór wykonawcy robót. W dniu 12 czerwca 2018 r. zawarto 
umowę z firmą pn. Bruki Trawiński Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu. Plac 
budowy  przekazano Wykonawcy w dniu 15 czerwca 2018 r.  
Zakres robót obejmuje przebudowę zagospodarowania ul. Długiej na 
odcinku od Rynku do placu Księżnej Ofki Piastówny górnego ciągu pieszego 
wraz z elementami zagospodarowania. Całkowita powierzchnia nawierzchni 
przebudowywanej wynosi 2268 m2.  
Zadanie jest realizowane w trzech etapach:  
- I etap: od Placu Księżnej Ofki Piastówny do ul. Bankowej w terminie do 
15.10.2018 r., 
- II etap: od Rynku do ul. Browarnej, w terminie do 30.04.2019 r.,  
- III etap: od ul. Bankowej do ul. Browarnej w terminie do 28.06.2019 r. 
Umowna wartość robót wynosi 3 094 236,99 zł.  
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 
W dniu 19 października 2018 r. został spisany protokół odbioru 
częściowego zadania  tj. etapu I od pl. Księżnej Ofki Piastówny do ul. 
Bankowej. Natomiast w dniu 8 października 2018 r. przekazano Wykonawcy 
plac budowy dla etapu II - od Rynku do ul. Browarnej i dla etapu III - od ul. 
Bankowej do ul. Browarnej. Obecnie na tych etapach trwają roboty ziemne, 
rozbiórkowe i konstrukcyjne.  

16 Dz. 600 rozdz. 60016 § 6057 
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6059  
Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050 

18-069/IU  
  

Nadanie nowej funkcji społecznej 

33 105,60 
9 644,40 
9 833,00 

Ʃ 52 583,00 

33 105,60 
9 644,40 
9 932,50 

Ʃ 52 582,50 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2021. 
W ramach zadania opracowano dokumentację projektowo - kosztorysową 
na rozbudowę, przebudowę i nadbudowę szaletu miejskiego ze sklepikiem 
na funkcję Centrum Inicjatyw Społecznych wraz z przebudową Placu 
Długosza  w zakresie nawierzchni, infrastruktury technicznej i zieleni.  
Wykonawcą dokumentacji był Tomasz Lorenc prowadzący działalność 
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zdegradowanej przestrzeni centrum 

Miasta Racibórz 
gospodarczą pn. Zakład Zieleni i Małej Architektury z siedzibą                           
w Pietrowicach Wielkich.  
Kompletną dokumentację projektowo - kosztorysową odebrano w dniu  
04.05.2018 r. 
Wartość opracowanej dokumentacji wyniosła 45 940,50 zł. 
Realizacja zadania planowana jest w latach 2020-2021 r. 

 
GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

1 Dz. 700 rozdz. 70005 § 6057  
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6059 
Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050 

 15-053/IU 
 

Przygotowanie terenów inwestycyjnych 
typu brownfield poprzez uzbrojenie w 
sieci infrastruktury technicznej działek 
w obrębie ulic Cecylii i Gospodarczej w 

Raciborzu 

1 032 740,00 
196 859,00 
536 377,00 

Ʃ1 765 976,00 

1 032 739,15 
196 858,62 
478 609,25  

Ʃ 1 708 207,02 
  

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015 - 2018.  
W roku 2015 zlecono opracowanie dokumentacji projektowo - 
kosztorysowej dotyczącej przedmiotowego zadania. Wykonawcą 
dokumentacji zostało Biuro Projektowe PROFIM, z siedzibą w Raciborzu.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało   
Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 20.07.2016 r. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 27.08.2018 r.  
Ogólny koszt zadania wyniósł 3 175 816,64 zł. 
Zadanie jest współfinansowane z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy 
dofinansowania nr UDA-RPSL.03.01.02-24-005B/17-00 zawartej w dniu 
08.11.2017 r.  

 

2 Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050  
15-084/IU 

 
Uzbrojenie w sieci infrastruktury 
technicznej w tym budowa drogi 

dojazdowej wraz z rondem do terenów 
położonych w Raciborzu przy ulicy 

Bartka Lasoty 

168 831,00 39 852,00 Zadanie obejmuje zakup lokalnych przepompowni do dwóch działek 
zlokalizowanych przy ul. Bartka Lasoty, zgodnie z ustaleniami Protokołu z 
dnia 05.05.2017 r. 
Zgodnie z Protokołem odbioru robót z dnia 28.12.2018 r. zrealizowano 
dostawę 1 szt. przepompowni wód deszczowych dla działki nr 207/179. 
Wartość zamówienia wyniosła 39 852,00 zł. 
Wykonawcą dostawy wybranym w trybie zamówienia publicznego została 
spółka pn. HYDRO-MARKO Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością 
Spółka Komandytowa z siedzibą w Jarocinie. 
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1 2 3 4 5 6 
Realizacja dostawy 2 przepompowni nastąpi w 2019 r.   

3 Dz. 700 rozdz. 70005 § 6050  
18-091/IU 

 
Wykonanie miejsc postojowych wraz z 

chodnikiem na placu przy ul. Jana 
Pawła II w Raciborzu 

171 288,00 171 287,48 Przedmiotem zadania było wykonanie miejsc postojowych wraz z 
chodnikiem na placu przy ul. Jana Pawła II. W trybie procedury zamówienia 
publicznego o wartości do 30 000 euro wybrano Wykonawcę zadania, 
którym została firma pn. Brukarstwo TRACT z Raciborza. Zakres zadania 
obejmował dwa etapy realizacji, tj. etap I – wykonanie nawierzchni 
utwardzonej z płyt ażurowych betonowych 892,5 m2 dla postoju 
samochodów osobowych oraz etap II – wykonanie nawierzchni ciągu 
pieszego z kostki betonowej 80,00 m2. 
Ogólny koszt zadania wyniósł 171 287,48 zł. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 03.12.2018 r. 

 

 
DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA 

1 Dz. 710 rozdz. 71002 § 4300  
Dz. 710 rozdz. 71002 § 4610  
Dz. 710 rozdz. 71002 § 4580  

 
00-015/IU 

 
Organizacja i nadzór inwestycyjny 

160 499,00 
8 000,00 

420,00 
Ʃ 168 919,00  

106 874,35 
7 862,00 

0,00 
Ʃ 114 736,35 

W ramach zadania: 
1. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla zadania 

pn. Wykonanie wind osobowych wewnętrznych w budynku 
Urzędu Miasta w Raciborzu - Umowa nr 23/2017 (CRU-0645/17) - 
27 675,00 zł. oraz rozliczono nadzór inwestorski nad weryfikacją                    
i odbiorem ww. dokumentacji - Umowa nr 10/IU/IV/2017 (CRU-
0702/17) - 400,00 zł. 

2. Wykonano wizualizację przestrzenną budynków i 
zagospodarowania terenu przy ul. pl. Wolności w Raciborzu - 
Zlecenie IU.KW-0213/18 z dnia 07.05.2018 r. sprawa 
IU.7013.2.2016 - 2 214,00 zł. 

3. Wykonano wizualizację przestrzenną ciągu pieszego w centrum 
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L.p. 
Nazwa zadania,  
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Wykonawca robót 

Uwagi 

  

1 2 3 4 5 6 
miasta – Zlecenie IU.KW-0212/18 z dnia 07.03.2018 r. sprawa 
IU.7013.34.2017- 2 500,00 zł. 

4. Wykonano aktualizację dokumentacji projektowej pn. Budowa 
parkingu dla samochodów osobowych przy Domu Kultury 
"STRZECHA" w Raciborzu - Umowa nr 5/IU/VI/2018 (CRU-0492/18) 
– 9 000,00 zł. 

5. Wykonano dokumentację projektowo - kosztorysową dla  zadania 
pn. Przebudowa ul. Willowej w Raciborzu - Umowa nr 13/2018 z 
dnia 26.03.2018 r. (CRU-0291/18) – 34 200,00 zł. 

6. Wykonano aktualizację kosztorysów dla dokumentacji pn. 
Poprawa efektywności energetycznej połączona  ze wzrostem 
udziału energii pochodzących ze źródeł odnawialnych na terenie 
Miasta Racibórz - Etap II Budynek Urzędu Miasta Racibórz - 7 
995,00 zł, z czego kwota 246,00 zł zapłacona została z zad. nr 16-
095, natomiast kwota 7 749,00 zł z zad. nr 00-015. 

7. Wykonano audyt energetyczny i dokumentację techniczną 
obejmującą termomodernizację budynku położonego przy ul. 
Staszica 20 w Raciborzu - Umowa nr 33/2018 (CRU-0789/18) - 
23 000,00 zł.  

2 Dz. 710 rozdz. 71004 § 4300  
Dz. 710 rozdz. 71004 § 4170  

 
00-016/IU 

 
Plan zagospodarowania 

przestrzennego   
 

 

34 140,00 
2 300,00 

 Ʃ 36 440,00  

21 682,34 
2 157,15 

Ʃ 23 682,34 
 

W ramach zadania: 
1. Zakończono realizację Umowy nr 9/IU/VIII/2017 z dnia 29.05.2017 

r. przedmiotem której było sporządzenie miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostkach strukturalnych Śródmieście i Ocice, sporządzenie 
zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenu zlokalizowanego w jednostce strukturalnej Śródmieście 
oraz opracowanie metadanych dla sporządzonych planów 
miejscowych. Wykonawcą Umowy była Pracownia Projektowa 
UrbaMap z siedzibą w Świeradowie-Zdroju. 

2. Trwa realizacja Umowy nr 18/2018 z dnia 11.05.2018 r. (CRU-
0470/18), która zawarta została z Pracownią Projektową UrbaMap 
z siedzibą w Świeradowie-Zdroju, przedmiotem której jest 
sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
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1 2 3 4 5 6 
przestrzennego dla terenów zlokalizowanych:  

a) W jednostce strukturalnej Płonia, na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/556/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r.            
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenu zlokalizowanego w 
jednostce strukturalnej Płonia w Raciborzu – powierzchnia 0,43 
ha. 

b) W jednostkach strukturalnych Studzienna, Śródmieście, 
Proszowiec - Stara Wieś, Ostróg oraz Markowice w Raciborzu, na 
podstawie Uchwały Nr XXXVI/546/2018 Rady Miasta Racibórz z 
dnia 24 stycznia 2018 r. o przystąpieniu do sporządzenia 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
terenów zlokalizowanych w jednostkach strukturalnych 
Studzienna, Śródmieście, Proszowiec - Stara Wieś, Ostróg oraz 
Markowice w Raciborzu – powierzchnia 36,32 ha. 

c) W jednostce strukturalnej Ostróg, na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/547/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r.            
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostce strukturalnej Ostróg w Raciborzu – powierzchnia 8,75 
ha. 

d) W jednostce strukturalnej Śródmieście, na podstawie Uchwały Nr 
XXXVI/548/2018 Rady Miasta Racibórz z dnia 24 stycznia 2018 r. o 
przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla terenów zlokalizowanych w 
jednostce strukturalnej Śródmieście w Raciborzu – powierzchnia 
13,97 ha. 

Przewidywany termin zakończenia Umowy nr 18/2018 to III kwartał 
2019 r. 
3. Zakończono realizację Umowy nr 1/GN/2018 z dnia 02.02.2018 r. 

(CRU-0114/18) przedmiotem której było sporządzanie operatów 
szacunkowych dla nieruchomości gruntowych w celu ustalenia 
wysokości jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu wartości 
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1 2 3 4 5 6 
nieruchomości w zawiązku z uchwaleniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego.  

 
ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

1 Dz. 750 rozdz. 75023 § 4300   
00-022/IU 

 
Urząd Miasta  

62 147,00 49 046,25 W ramach Umowy Nr 1/IU/X/2018 (CRU-0134/18) zawartej w dniu 
06.02.2018 r. ze spółką pn. GISPartner Sp. z o.o. z Wrocławia zapłacono za 
świadczenie usługi serwisu systemu informatycznego służącego do 
publikacji danych przestrzennych w sieci internet / intranet. 

 

2 Dz. 750 rozdz. 75075 § 4300   
18-053/IU BO 

 
Wieża widokowa 

21 033,00 21 033,00 W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę projektu wieży widokowej na wzgórzu „LIPKI” w Raciborzu, 
którym została firma pn. AMBIENT – STUDIO PROJEKTOWE Piotr Gara z 
siedzibą w Gliwicach. 
W ramach zadania wykonano 3 koncepcje i projekt wieży widokowej. 
Wartość prac projektowych zgodnie z zawartą umową wyniosła 21 033,00 
zł.   
Dokumentację odebrano w dniu 19.10.2018 r. 
Ze względu na wysoki koszt odstąpiono od realizacji zadania. 

 

3 Poprawa efektywności energetycznej 
połączona ze wzrostem udziału energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych 
na terenie Miasta Racibórz – II etap 

400,00 
1 599,00 

460,00 
Ʃ 2 459,00 

46,00 
140,00 

60,00 
Ʃ 246,00 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 – 2020              
i dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie: 
- Termomodernizacja dachu budynku. 
- Przebudowa systemu wentylacji i klimatyzacji na instalację klimatyzacji 

typu VRF, ze zmiennym przepływem czynnika chłodzącego. 
- Budowa instalacji paneli fotowoltaicznych o mocy 39,44 kWp. 
- Wymiana istniejącego oświetlenia na oświetlenie LED. 

Do chwili obecnej wykonano aktualizację dokumentacji projektowo -
kosztorysowej oraz trwa procedura przetargowa w celu wyłonienia 

 



 

 17 

L.p. 
Nazwa zadania,  

Klasyfikacja budżetowa zadania 
Plan na 2018 

rok     
Wykonanie 
finansowe  

Zakres rzeczowy zadania, 
Termin realizacji, 

Wykonawca robót 

Uwagi 

  

1 2 3 4 5 6 
wykonawcy robót budowlanych. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie umowy 
dofinansowania nr UDA-RPSL.04.03.02-24-0486/17-00 zawartej w dniu 
9.10.2018 r.   
Całkowita wartość zadania według kosztorysu inwestorskiego wynosi  
2 800 294,38 zł brutto. 
Przewiduje się rozpoczęcie robót budowlanych w I kwartale 2019 r., 
natomiast zakończenie w październiku 2020 r. 

 
BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

 
1. Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050  

18-015/IU 
 

Wykonanie pomieszczenia 
gospodarczego w OSP Racibórz 

Miedonia 

62 600,00 57 586,07 
 
 

 

W ramach zadania wykonano pomieszczenie gospodarcze o powierzchni 
użytkowej 31,06 m2 i kubaturze 115,74 m3 w remizie OSP Miedonia. 
Wykonawcą zadania była Firma Remontowo - Budowlana „S.JAN-BUD” Jan 
Szczotka z siedzibą w Raciborzu. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 62 566,07 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 08.06.2018 r. 

 

2 Dz. 754 rozdz. 75412 § 6050  
18-072/IU BO 

 
Utwardzenie terenu kostką brukową 

przy remizie OSP Racibórz Sudół 

115 700,00 115 636,41 W trybie przetargu nieograniczonego w dniu 24.05.2018 r. zawarto umowę 
na wykonanie utwardzenia terenu kostką brukową betonową wokół 
budynku remizy OSP Sudół o powierzchni 716 m2. 
Wykonawcą została Firma Handlowo - Usługowa „DARKOL” Dariusz Kołek z 
siedzibą w Pawłowiczkach.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 115 636,41 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 26.07.2018 r. 
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3 Dz. 754 rozdz. 75495 § 6050  

18-040/IU BO 
 

Plac rekreacyjny 

35 000,00 34 991,19 W ramach zadania w trybie zapytania o cenę w dniu 28.06.2018 r. zawarto 
umowę na wykonanie utwardzenia terenu za remizą OSP Brzezie z kostki 
brukowej o grubości 8 cm na powierzchni 272 m2 oraz z kostki brukowej             
o grubości 6 cm - na powierzchni 58,3 m2. 
Wykonawcą robót była firma pn. ZIELONY BRUK Grzegorz Twardowski              
z siedzibą w Raciborzu. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 34 991,19 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 07.09.2018 r. 

 

4 Dz. 754 rozdz. 75412 § 4270  
18-041/IU 

 
Remont pomieszczeń remizy 

strażackiej w Raciborzu - Miedoni 

69 680,00 67 717,29 W ramach postępowania przetargowego wybrano wykonawcę robót, 
którym została Firma Remontowo - Budowlana „S.JAN-BUD” Jan Szczotka                        
z siedzibą w Raciborzu. 
Umowę na roboty zawarto dniu 22.08.2018 r. 
W ramach zadania zostanie wykonane malowanie kuchni, sali szkoleniowej, 
klatki schodowej i świetlicy. Zostanie wyremontowany parkiet w sali 
szkoleniowej. Zostanie wymieniona instalacja elektryczna w części 
remontowanych pomieszczeń. 
Ogólny koszt remontu wyniósł 66 917,30 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 05.12.2018 r. 

 

 
OŚWIATA I WYCHOWANIE 

 
 

SZKOŁY PODSTAWOWE 

1 Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  
17-034/IU 

 
Budowa boiska wielofunkcyjnego – 

Szkoła Podstawowa Nr 13 

1 144 089,00 1 144 088,70 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2018.  
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót 
budowlanych, którym zostało przedsiębiorstwo pn. P.H.U. GRUMIX Karolina 
Przepióra - Gruda z siedzibą w Słupii. 
Zadanie obejmowało: 

1. Wykonanie drenażu pod nawierzchnią poliuretanową o powierzchni 
zdrenowanej – 2 453,30 m2. 

2. Wykonanie boisk i bieżni z poliuretanu – 2 453,30 m2. 
3. Wyposażenie boisk – 2 bramki do piłki nożnej, 2 kpl. do tenisa 

ziemnego (słupki i siatka), 1 kpl. do siatkówki (słupki i siatka), 2 słupy 
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z koszami do koszykówki.  

4. Wykonanie nowych piłkochwytów – 686,10 m2. 
5. Wykonanie remontu piłkochwytów istniejących – 154,98 m2. 
6. Wykonanie nowego ogrodzenia boiska od strony północnej i 

zachodniej – 72,00 m2. 
7. Dostarczenie i montaż elementów małej architektury (ławki – 6 szt., 

kosze na śmieci – 6 szt., wiata z poliuretanu 3 szt. po 10 siedzisk.  
8. Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej – 890,00 m2.   
9. Dostarczenie i montaż wiaty drewnianej na szkolnym dziedzińcu – 

63,00 m2.  
10. Wykonanie malowania zabaw graficznych – 5 kpl. wzorów.  
11. Wykonanie trawnika ok. 755,00 m2. 
12. Wykonanie oświetlenia terenu boisk – 2 szt. tablic rozdzielczych, 6 

szt. słupów i 11 szt. opraw oświetleniowych. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 1 144 088,70 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 03.09.2018 r. 

2 Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  
18-036/IU 

 
Boisko wielofunkcyjne ze sztuczna 
nawierzchnią w ZSP 3 w Raciborzu 

 

493 051,00 492 250,44 W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie boiska 
wielofunkcyjnego ze sztuczną nawierzchnią w Zespole Szkolno – 
Przedszkolnym nr 3 w Raciborzu. Ze względu na to, że wszystkie złożone 
oferty przekraczały wysokość środków przewidzianych w budżecie miasta 
na realizację przedmiotowego zadania, pierwszy przetarg został 
unieważniony.  
W ramach drugiej procedury przetargowej wybrany został wykonawca, 
którym została firma „ANMED” Sp. z o.o. z Dzierżysławia.  
W ramach zadania wykonano boisko wielofunkcyjne do siatkówki                         
i koszykówki z poliuretanu o powierzchni 618 m2, piłkochwyt o wysokości              
4 m dookoła całego boiska, dostarczono wyposażenie sportowe, siatkę ze 
słupkami do siatkówki, słupki z koszami do koszykówki, bramki,  ławki                  
i kosze na śmieci. Wykonano oświetlenie boiska, drogę odjazdową i 
chodniki  z kostki brukowej betonowej. 
Ogólny koszt wykonanych robót wyniósł 491 050,44 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 22.11.2018 r. 
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3 Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050  

18-062/IU BO 
 

Siłownia pod chmurką 
 

67 235,00 67 234,86 W ramach zadania w trybie zapytania o cenę w dniu 28.06.2018 r. zawarto 
umowę na wykonanie terenowej siłowni przy ul. Jordana w Raciborzu. 
Wykonawcą robót została firma Herkules Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Chrzanowie. 
W ramach zadania wykonano: 
1.  Nawierzchnię utwardzoną z kostki brukowej betonowej o gr 6 cm – 204 
m2. 
2. Zestawy urządzeń mocowanych po dwa na wspólnym pylonie oraz 
pozostałych elementów małej architektury: 
a)       Zestaw wioślarz + prasa nożna – 1 kpl. 
b)       Zestaw orbitrek (trenażer eliptyczny) + biegacz (piechur) – 1 kpl. 
c)       Zestaw ławeczka + prostownik pleców – 1 kpl. 
d)       Zestaw wyciskanie + ściąganie – 1 kpl. 
e)       Zestaw talia + wahadło – 1 kpl. 
f)        Ławki parkowe – 2 szt. 
g)       Kosz na śmieci – 1 szt. 
h)       Tablica z regulaminem korzystania z siłowni – 1 szt. 
i)        Stojak na rowery – 1 kpl. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 67 234,86 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 24.08.2018 r. 

 

4 Dz. 801 rozdz. 80195 § 6050  
18-057/IU BO 

 
Termoizolacja stropodachu w budynku 

przy ul. K. Makuszyńskiego 
 

57 204,00 56 149,50 W ramach zadania w trybie zapytania o cenę w dniu 28.06.2018 r. zawarto 
umowę na wykonanie naprawy dachu na łączniku w budynku przy ul. 
Makuszyńskiego 1 w Raciborzu.  
Wykonawca robót została firma pn. Przedsiębiorstwo Robót Budownictwa 
Ogólnego mgr inż. Arkadiusz Wójcicki z siedzibą w Raciborzu. 
W ramach zadania wykonano: 

1) Montaż nowych spustów dachowych – 3 szt. 
2) Montaż nowych obróbek blacharskich – 70 mb. 
3) Montaż rynny PCV –  14 mb. 
4) Pokrycie dachu papą termozgrzewalną – 265 m2. 
5) Wykonanie sufitu podwieszonego z płyt gipsowo - kartonowych gr 

9,5 mm wraz z pomalowaniem, na ruszcie stalowym – 120 m2. 
6) Wykonanie docieplenia w przestrzeni sufitowej wełną mineralną 
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grubości 15 cm – 120 m2. 

7) Ułożenie w przestrzeni sufitowej folii paroszczelnej – 120 m2.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 56 146,80 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 18.10.2018 r. 

5 Termomodernizacja oraz rozbudowa 
Przedszkolan Nr 16 w Raciborzu przy 

ul. Brzeskiej 54 

180 000,00 175 158,28 W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego w dniu 04.09.2018 
r. zawarto umowę na wykonanie remontu części pomieszczeń w budynku 
Przedszkola nr 16 w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 54. W ramach remontu 
wykonano adaptację pomieszczeń na salę zajęć wraz z sanitariatem dla 
dzieci. 
Wykonawcą robót była Firma Remontowo - Budowlana „S.JAN-BUD” Jan 
Szczotka z siedzibą w Raciborzu.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 175 158,28 zł. 
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 22.11.2018 r. 

 

POMOC SPOŁECZNA 

1 Dz. 852 rozdz. 85295 § 6057 
Dz. 852 rozdz. 85295 § 6059 
Dz. 852 rozdz. 85295 § 6050 

16-033/IU  
 

Rozwiązywanie problemów 
społecznych w Raciborzu poprzez 

rewitalizację zdegradowanych 
obiektów po byłej siedzibie Komendy 

Powiatowej Policji 

1 270 667,00 
1 337 969,00 

22 778,00 
Ʃ2 631 414,00 

681 757,35  
717 867,65  

5 292,00  
Ʃ  1 404 917,00 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016 - 2019.  
W 2017 r. w trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót 
budowlanych, którym zostało Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD              
Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.   
W ramach zadania wykonany zostanie kompleksowy remont budynków 
przy pl. Wolności 8-9 oraz zagospodarowanie terenu wokół budynków.  
Wartość umowna została określona na kwotę 6 693 340,37 zł.  
Termin umowny wykonania robót ustalono na dzień 30.08.2019 r. 
W 2017 r. wykonano roboty rozbiórkowe na obiekcie.  
W 2018 r. wykonano roboty budowlane polegające na wymianie stropów 
międzypiętrowych, podbiciu fundamentów, robót związanych z budową 
szybów windowych, wykonaniem nowych klatek schodowych i ścian 
działowych, roboty murarskie i żelbetowe wewnątrz budynku oraz 
zamontowano stolarkę okienną.  
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
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Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.02.02-24-005A/17-00 zawartej w dniu 
11.09.2017 r. 

 
GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

 

1 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050  
13-060/IU 

 
Budowa sięgaczy (przyłączy) do granicy 
nieruchomości wraz z remontami sieci 

kanalizacyjnej 

120 000,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2019. 
Budowa sięgaczy wraz z remontem kanalizacji deszczowej realizowana  jest 
łącznie z zadaniem nr 18-002/IU pn. Przebudowa ul. Willowej w Raciborzu 
(Dz. 600 rozdz. 60016 § 6050). W ramach zadania w trybie przetargu 
nieograniczonego w dniu 27.03.2018 r. zawarto umowę na opracowanie 
dokumentacji projektowo - kosztorysowej przebudowy ul. Willowej                    
w Raciborzu. Wykonawcą dokumentacji jest Kazimierz Kasztan prowadzący 
działalność gospodarczą pn. Projektowanie, Nadzór i Kosztorysowanie 
Robót Budowlanych z siedzibą w Raciborzu. Kompletną dokumentację 
Wykonawca przekazał w dniu 04.07.2017 r.  
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało 
Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. z Raciborza. Plac budowy 
został przekazany wykonawcy  w dniu listopada. 9 listopada 2018 r. 
Zakres robót obejmuje: część drogową (długość ulicy 242,70 m, 
powierzchnia pasa drogowego ok. 1820 m2), kanalizację deszczową 
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(rozbiórka istniejącej  i budowa nowej o długości ok. 261 mb wraz ze 
studniami rewizyjnym - 11 szt.), dobudowę dwóch słupów oświetleniowych 
na odcinku od ul. Polnej do ul. Pomnikowej. 
Umowny koszt wykonania zadania wynosi 744 010,84 zł (w tym roboty 
kanalizacyjne wynoszą 310 774,88). Termin zakończenia zadania upływa w 
dniu 30 września 2019 r. 

2 Dz. 900 rozdz. 90002 § 6050 
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6057 
Dz. 900 rozdz. 90002 § 6059 

16-074/IU 
 

Rozwój zakładu odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych w mieście Racibórz 

344 320,00 
723 000,00 
131 000,00 

Ʃ1 198 320,00 

266 549,36 
718 102,05 
126 723,91 

Ʃ 1 111 375,32 

Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych mających na celu 
zwiększenie przepustowości istniejącej kompostowni odpadów zielonych 
przy ul. Rybnickiej 125 z 3700Mg/rok do 4000 Mg/rok. 
Na podstawie opracowanej dokumentacji w trybie przetargu 
nieograniczonego wybrano wykonawcę robót budowlanych, którym zostało   
Przedsiębiorstwo Usługowe BORBUD Sp. z o.o. z siedzibą w Raciborzu.  
Rozpoczęcie robót budowlanych nastąpiło w dniu 14.03.2018 r. 
Zadanie zakończono i odebrano 12.10.2018 r. 
Wartość robót zgodnie z zawartą Umową wyniosła 1 109 530,32 zł. 
Miasto Racibórz otrzymało dofinansowanie na realizację zadania                             
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. 

 

3 Dz. 900 rozdz. 90004 § 6050 
 18-049/IU BO 

 
Budowa alejek typu parkowego 

 

91 537,00 91 536,05 W ramach zadania wykonano alejki typu parkowego na miejskim placu 
zabaw przy ul. Osiedleńczej w Raciborzu.  
W trybie procedury zamówienia publicznego o wartości zamówienia do              
30 000 euro, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę 
zadania, którym została firma pn. Brukarstwo TRACT Jerzy Wyrobek                  
z siedzibą w Raciborzu. Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu                 
25 maja 2018 r.  
Zakres wykonanych robót: 

1) Konstrukcja nawierzchni alejek: warstwa ścieralna z kostki 
betonowej 8 cm, podsypka cementowo - piaskowa 3 cm, 
podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm - 10 cm, warstwa 
odsączająca z kruszywa naturalnego - 5 cm. 

2) Odwodnienie poprzez wykonanie odpowiednich pochyleń 
podłużnych i poprzecznych. 

3) Całość powierzchni obramowana obrzeżem betonowym 8/30 cm na 
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ławie betonowej z betonu B-15.  

4) Długość alejki 117,32 m, szerokość alejki 3,00 m, powierzchnia 
alejek wraz z placykami pod ławki 357,92 m2. 

5) Ławki parkowe - 5 szt. 
6) Kosze na śmieci - 3 szt. 

Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.06.2018 r. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 91 536,05 zł. 

4  Dz. 900 rozdz. 90095 § 4270  
00-099/IU 

 
Elementy małej architektury na 

terenie miasta: 
 Poprawa funkcjonowania fontanny na 

Placu Długosza wraz z 
wprowadzeniem zmian 

ograniczających koszty jej utrzymania  

43 961,00 43 960,20  Zadanie obejmowało opracowanie dokumentacji projektowo-
kosztorysowej oraz wykonania robót budowlanych mających na celu 
poprawę funkcjonowania fontanny na Placu Długosza oraz wprowadzenie 
zmian ograniczających koszty jej utrzymania. 
W wyniku przeprowadzonego postępowania wykonawcą zadania została 
firma pn. RBB Baseny s.c. z siedzibą w Katowicach. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 43 960,20 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 07.05.2018 r. 

  
 

 

5 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6057  
Dz. 900 rozdz. 90095 § 6059  

 
15-068/IU  

 
Budowa miejskiego placu zabaw na 

terenie Ogródka Jordanowskiego przy 
ul. Stalmacha w Raciborzu 

 

350,00 
424 703,00 

74 947,00 
Ʃ 500 000,00 

350,00 
422 938,76 

74 636,24 
Ʃ 497 925,00 

Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018 - 2020.  
W ramach zadania wybudowany zostanie miejski plac zabaw na terenie 
Ogródka Jordanowskiego przy ul. Stalmacha w Raciborzu. 
W dniu 3 lipca 2018 r. ogłoszony został przetarg na wyłonienie wykonawcy 
robót budowlanych. W ramach przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę robót, którym została firma BRUKU TRAWIŃSKI Sp. z o.o.                
z Raciborza.  
W ramach zadania zostanie wykonana kompleksowa modernizacja terenu 
Ogrodu Jordanowskiego przy ul. Karola, ul. Winnej, ul. Stalmacha                          
w Raciborzu. 
Dotychczas wykonano pielęgnację i wycinkę drzew, instalację wody                       
i drenażu, instalacje kablowe do oświetlenia terenu, ustawiono obrzeża 
chodnikowe i wykonano część korytowania pod nowe nawierzchnie. 
Wykonano część podbudów pod nowe nawierzchnie. Wykonano część 
remontu budynku szaletów w zakresie robót rozbiórkowych, murarskich, 
dociepleniowych, instalacyjnych i dekarskich. 
Ogólny koszt realizacji zadania wyniesie 2 999 452,79 zł 
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Termin zakończenia robót został określony na dzień 30.04.2020 r. 
Zadanie współfinansowane jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, na podstawie Umowy o 
dofinansowanie nr UDA-RPSL.10.03.03-24-069E/17-00 zawartej w dniu 
26.09.2018 r. 

6 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
18-037/IU  

 
Budowa placu zabaw na osiedlu  

XXX - lecia w Raciborzu 

88 757,00 88 560,00 W ramach zadania ogłoszono przetarg na wyłonienie wykonawcy zadania, 
przedmiotem którego jest budowa placu zabaw na osiedlu XXX-lecia                     
w dzielnicy Ostróg w Raciborzu. Ze względu na to, że wszystkie złożone 
oferty przekraczały wysokość  środków  przewidzianych w budżecie miasta 
na realizację przedmiotowego zadania, przetarg został unieważniony. 
Obecnie ze względu na protesty mieszkańców realizacja zadania została 
zawieszona. 

 

7 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
18-045/IU BO 

 
Pawilon dla psów  

42 140,00 42 140,00 W ramach zadania wykonano dostawę i montaż wraz z wyposażeniem 
pawilonu - kontenera dla psów na terenie przy schronisku dla zwierząt w 
Raciborzu.  
W trybie przetargu nieograniczonego wybrano wykonawcę robót 
budowlanych, którym została firma pn. Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z 
o.o. z siedzibą w Raciborzu. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł 88 560,00 zł.  
Zadanie zakończono i odebrano w dniu 03.12.2018 r. 

 

8 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
18-046/IU BO 

 
Mała architektura – schody na 

Cmentarz Jeruzalem 
 

86 700,00 86 700,00 W trybie procedury zamówienia publicznego o wartości zamówienia do              
30 000 euro, w formule „zaprojektuj i wybuduj” wybrano wykonawcę 
podestu widokowego przy ul. Józefa Lompy w Raciborzu, przy schodach na 
cmentarz Jeruzalem, którym została firma pn. GMS mgr inż. Grzegorz 
Scheithauer z siedzibą w Łańcach. 
Plac budowy przekazano Wykonawcy w dniu 13 lipca 2018 r.  
W ramach zadania wykonano: 
1. Podest widokowy o nawierzchni z kostki betonowej ok. 12,0 x 10,0 m 

(warstwa ścieralna z kostki betonowej 6 cm w kolorze „barwy jesieni” 
na podsypce cementowo-piaskowej - 4cm, podbudowa z kruszywa 
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łamanego 0/31,5 - 15 cm, warstwa odsączająca z kruszywa naturalnego 
- 10 cm). 

2. Platforma widokowa w konstrukcji drewnianej, wymiary zewnętrzne 
4,50 x 4,50 m z trzema poziomami o konstrukcji z drewna 
egzotycznego, twardego.  

3. Bariery stalowej od strony skarpy, na fundamencie betonowym. 
4. Nasadzenia drzew: buk wyniosły - 10 szt. 
5. Zagospodarowanie: ławki parkowe - 6 szt., kosze na odpadki - 3 szt.                

(w tym 4 ławki i 2 kosze na skwerze przy ul. Lepicha przy kościele). 
6. Sieć oświetlenia parkowego długości 184 mb, lampy oświetlenia 

parkowego LED - 4 szt. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 15.10 2018 r.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 86 700,00 zł brutto. 

9 Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
18-047/IU BO 

 
Daj głos – plac dla psów 

 

42 140,00 42 140,00 W ramach zadania w trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót 
budowlanych, którym została Firma Remontowo - Budowlana „S.JAN-BUD” 
Jan Szczotka z siedzibą w Raciborzu. 
W ramach zadania wykonano zagospodarowanie części parku w rejonie ulic 
Warszawskiej i ul. Matejki na plac dla psów - ogrodzenie terenu                         
i wyposażenie w urządzenia zabawowe dla psów.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 42 140,00 zł. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 26.07.2018 r. 

 

10  Dz. 900 rozdz. 90095 § 6050  
18-048/IU BO 

 
Modernizacja placu zabaw pomiędzy 

ul. Hetmana Jana Karola Chodkiewicza 
i ul. Hetmana Jana Zamoyskiego w 

Raciborzu  

97 700,00 96 000,00 W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. „ANMED” Sp. z 
o.o. z siedzibą w Dzierżysławiu. 
W ramach zadania wykonano modernizację osiedlowego placu zabaw przy 
zbiegu ul. Chodkiewicza i ul. Zamojskiego, polegającą na wykonaniu nowej 
nawierzchni z poliuretanu pod urządzeniami zabawowymi, uzupełnienie 
wyposażenia placu w nowe urządzenia i wykonanie remontu istniejących 
urządzeń.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł 96 000,00 zł. 
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 30.07.2018 r. 
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11 Dz. 900 rozdz. 90001 § 6050  

18-019/IU  
 

Budowa zbiornika retencyjnego oraz 
zwiększenie średnic przepustów na 

rowie D-11 i na fragmencie kanalizacji 
deszczowej w ciągu ul. Górnej i Dolnej 

w Raciborzu 
 

100 000,00 0,00 Zadanie ujęte jest w wieloletniej prognozie finansowej nalata 2019-2020. 
Zadanie dotyczy wykonania robót budowlanych w następującym zakresie: 
- budowa zbiornika retencyjnego (kubatura wodna zbiornika 1097m³), 
- przebudowie fragmentu sieci kanalizacji deszczowej z przebudową wylotu     

do rowu D-11 i dostosowaniem umocnienia na przeciwległej skarpie. 
- zwiększeniu przepustowości istniejących przepustów (11szt.) na rowie       

D-11 poprzez powiększenie ich średnic do DN1000 mm. 
- przebudowie linii i słupa sieci elektroenergetycznej  kolidujących z 

projektowaną przebudową przepustu w rejonie skrzyżowania ul. Dolnej i 
ul. Gdańskiej. 

Na podstawie opracowanej w 2017 r. dokumentacji projektowo-
kosztorysowej ogłoszono przetarg nieograniczony na wybór wykonawcy 
robót budowlanych. W chwili obecnej trwa procedura wyłonienia 
wykonawcy robót. Przewiduje się zakończenie postępowania 
przetargowego w styczniu 2019 r.  
Zgodnie z warunkami podanymi w przetargu rozpoczęcie robót 
budowlanych powinno nastąpić w I kwartale 2019 r. a ich zakończenie w 
czerwcu 2020 r. 
Wartość robót zgodnie z zaktualizowanym kosztorysem inwestorskim 
wynosi 1 589 308,22 zł. 
Miasto Racibórz ubiega się o dofinansowanie ze środków Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 

 

 
KULTURA FIZYCZNA I SPORT 

 
1 Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  

00-139/IU 
 

Utrzymanie boisk typu ORLIK 
 

0,00 
 

0,00 
 
 
 

 

W ramach zadania ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie 
remontu i przebudowy wielofunkcyjnego boiska Orlik o nawierzchni 
poliuretanowej przy ul. Kasprowicza 4 w Raciborzu. Ze względu na to, że 
wszystkie złożone oferty przekraczały wysokość środków przewidzianych  w 
budżecie miasta na realizację przedmiotowego zadania, pierwszy przetarg 
został unieważniony.  
Kolejny przetarg nie przyniósł rozstrzygnięcia ponieważ najtańsi oferenci 
odstąpili od podpisania umowy.  
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Zadanie zaplanowano do realizacji w 2019 r.  

2 Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
17-045/IU BO 

 
Raciborski Park Modelarski 

  

132 700,00 132 700,00 
 

W ramach zadania przeprowadzono postępowanie przetargowe w formule 
„zaprojektuj i wybuduj” na wykonanie dokumentacji projektowej 
Raciborskiego Parku Modelarskiego oraz wykonanie robót budowlanych 
zaprojektowanego obiektu. Wykonawcą została Firma Usługowa „AXAR” 
mgr inż. Sylwia Scheithauer z siedzibą w Łańcach. 
Zadanie obejmowało wykarczowanie drzew i krzewów oraz niwelację 
terenu  o pow. ok. 11 000 m2, nawiezienie humusu i posianie trawy na 
powierzchni ok. 9 600 m2, obniżenie krawężnika wzdłuż drogi dojazdowej 
na długości 50 mb. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł  139 720,00 zł.  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 22.05.2018 r. 

 

3 Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
18-035/IU  

 
 

Naprawa dachu hali sportowej LKS 
Studzienna wraz z jej 
termomodernizacją  

150 000,00 114 611,79 W ramach zadania w trybie przetargu nieograniczonego wybrano 
wykonawcę robót budowlanych, którym została firma pn. F.H.U. „DARKOL” 
z siedzibą  w Pawłowiczkach. 
Wykonano docieplenie dachu hali sportowej i pawilonu na terenie LKS-u 
Studzienna w Raciborzu styropapą o powierzchni 437,00 m2 i granulatem                        
z wełny mineralnej o powierzchni 183,90 m2. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł  114 611,79 zł.  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.06.2018 r. 

 

4 Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
18-059/IU BO 

 
Wokół boiska – porządki i 

modernizacje 
 

21 500,00  21 500,00 W ramach zadania wykonano utwardzenie terenu kostką brukową 
betonowej terenu przy boisku LKS Brzezie w Raciborzu przy ul. Brzeskiej 
54a,                o powierzchni 121 m2. 
W trybie zapytania o cenę wybrano wykonawcę robót budowlanych, 
którym została firma pn. F.H.U. „RENOVA” Andrzej Pawlik z siedzibą                            
w Raciborzu.  
Ogólny koszt realizacji wyniósł  21 350,00 zł. 
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Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 10.08.2018 r. 

5 Dz. 926 rozdz. 92601 § 6050  
18-064/IU BO 

 
Remont ubikacji męskiej i wymiana 

drzwi wejściowych 

37 000,00 36 866,14 W ramach zadania wykonano remont ubikacji męskiej i wymianę drzwi 
wejściowych do budynku LKS Studzienna w Raciborzu przy ul. Urbana 5A. 
Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu została firma pn. „MAX-BUD” 
Sylwester Rogula z siedzibą w Raciborzu. 
Ogólny koszt realizacji wyniósł  36 866,14 zł.  
Zadanie zostało zakończone i odebrane w dniu 07.11.2018 r. 

 

27.02.2019 r. 
A.S. 
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ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA KOMUNALNEGO NA DZIEŃ 

31.12.2018R. 
Po analizie sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2018r. stwierdzono, że: 

1) bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 8.398.991,56zł. 

2) rachunek zysków i strat wykazuje stratę na działalności gospodarczej w wysokości 552.601,31zł. 

(na koniec 2017r. odnotowano stratę w wysokości 916.930,78zł.). 

3) przychody ze sprzedaży w 2018r. wyniosły 9.586.537,35zł., co stanowi wzrost o 10,77%. Wartość 

sprzedaży w 2017r. to kwota 8.654.310,55zł. Wzrost o 932.226,80zł. Struktura przychodów z tytułu 

sprzedaży usług działalności podstawowej przedstawia się następująco:  

a) oczyszczanie – 1.932.584,12zł. (wzrost o 414.863,25zł.), 

b) wywóz nieczystości stałych – 134.430z65zł. (spadek o 450.827,91zł), 

c) administrowanie targowiskiem – 243.873,59zł. (spadek o 2.449,32zł), 

d) przewozy pasażerskie kursowe – 3.709.792,85zł. (wzrost o 273.968,42), 

e) naprawy pojazdów – 15.374,12zł. (spadek o 10.534,43zł), 

f) utrzymanie i konserwacja zieleni – 2.402.658,28zł. (wzrost o 302.886,21zł), 

g) utrzymanie schroniska dla zwierząt – 609.329,04zł. (wzrost o 116.716,33zł. realizacja 

inwestycji w ramach budżetu obywatelskiego „Pawilon dla psów”), 

h) pozostałe – 491.099,59zł. (wzrost o 264.835,67zł). 

4) koszty działalności operacyjnej w 2018r. wyniosły 10.474.088,36zł., co stanowi wzrost o 6,42% 

kosztów w 2017r. (wzrost o 632.501,57zł.). 

Znaczący wzrost kosztów odnotowano w grupach: 

a) wynagrodzenia – wzrost o 387.558,37zł 

b) usługi obce - wzrost o 108.108,31zł.  

c) zużycie materiałów i energii – wzrost o 92.174,84zł. 

d) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym emerytalne – wzrost o 55.774,63zł. 

e) stan należności krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 283.499,34zł., stan na koniec 

2017r. wynosił 167.134,50zł i jest wyższy od analogicznego okresu poprzedniego roku o 

69,62% (wzrost o 116.364,84zł.).   

f) stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 989.622,26zł., stan na koniec 

2017r.wynosił 972.881,29zł. i jest wyższy od analogicznego okresu poprzedniego roku o 1,72% 

(wzrost o 16.740,97zł.). 

g) stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2018r. wynosił 

122.755,72zł., inne środki pieniężne (lokata terminowa) 603.568,31zł. stan na koniec 2017r. to 

137.574,46zł. inne środki pieniężne 729.224,51zł. 

h) stan zatrudnienia w spółce w 2018r. wynosił 105 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

bez wypłat nagród z zysku wynosiło 3.463zł., w 2017r. stan zatrudnienia wynosił 110 osób, a 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 3.022zł.  

 

  



 

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 
kalendarzowego 

Dynamika 

  Poprzedni 
rok 

Bieżący 
rok 

(3:2)*100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w % -9,78 -5,41 55,31 

2 Rentowność majątku ogółem w % -10,25 -6,58 64,20 

3 Rentowność kapitałów własnych w % -9,34 -5,57 59,64 

4 Rentowność netto % -8,91 -5,14 57,69 

5 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) 6,0 8,6 143,33 

6 Udział zapasów w majątku obrotowym w %  9,5 11,1 116,84 

7 Cykl spłaty zobowiązań w dniach 49 47 95,92 

8 Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach 49 47 95,92 

9 Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw towarów 
i usług w dniach  

14 11 78,57 

10 Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w % -16,9 12,5 -73,96, 

11 Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) 0,32 0,42 131,25 

12 Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) 1,06 1,02 96,23 

13 Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) 0,89 0,73 82,02 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat na dzień 31.12.2018r. należy stwierdzić, że w 

porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku spółka wykazuje lepsze wyniki finansowe. 

Odnotowano wzrost przychodów w stosunku do poprzedniego roku o 10,77%, przy równoczesnym 

wzroście kosztów działalności operacyjnej o 6,42%. Koszty działalności operacyjnej w wysokości 

10.474.088,36zł. są wyższe od przychodów o 887.551,01zł. W związku 

z powyższym Spółka na dzień 31.12.2018r. wygenerowała stratę w wysokości 552.601,31zł. Pozostałe 

przychody operacyjne wyniosły 266.894,98zł. (rozliczenie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego 

autobusów równoległe z amortyzacją oraz inne przychody operacyjne w tym umorzenie podatku od 

nieruchomości oraz przychody z mandatów). Spółka z działalności podstawowej w okresie 

sprawozdawczym poniosła stratę w wysokości 887.551,01zł. natomiast w 2017r. strata wyniosła 

1.187.276,24zł. Na wysokość poniesionej straty zgodnie z przedstawioną informacją wpływ miały 

niewystarczające przychody z działalności komunikacji miejskiej oraz w zakresie utrzymania schroniska 

dla bezdomnych zwierząt.  

W związku z efektem słabego wyniku finansowego wskaźniki rentowności spółki przyjmują wartości 

ujemne. Dobrze wypadł wskaźnik rotacji majątku obrotowego co świadczy o dobrym zarządzaniu 

aktywami Spółki. Wzrostowi uległ wskaźnik udziału zapasów w majątku obrotowym, który na koniec 

2018r. wyniósł 11,1 w stosunku do 9,5 roku poprzedniego. Spółka terminowo reguluje zobowiązania. 

Zmniejszeniu uległy wskaźniki cyklu spłaty zobowiązań w dniach i zobowiązań krótkoterminowych z 49 

dni do 47 dni. Również zmniejszeniu uległ wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań z tytułu dostaw towarów 

i usług, który wyniósł 11 dni i jest krótszy o 3 dni porównując do roku poprzedniego. Ogólny poziom 

zadłużenia zmniejszył się na przestrzeni 3 lat. Spółka nie wykazuje zobowiązań długoterminowych, 

natomiast stan zobowiązań krótkoterminowych jest niewiele wyższy (wzrost o 16.740,97zł.) od roku 

poprzedniego. Utrzymana została płynność finansowa spółki, wszystkie wskaźniki płynności osiągnęły 

wartości dodatnie. Posiadany majątek w postaci środków trwałych w wysokości 6.910.681,77zł. 

wystarczyłby na spłatę zobowiązań firmy w wysokości 4.189.412,27zł. 



ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZGODNIE Z INFORMACJĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU. 
Bazując na aktualnych danych w sprawozdaniu za IV kw. 2018r. należy stwierdzić, że sytuacja 

ekonomiczna spółki nie jest dobra. Prezentowane wyniki finansowe za IV kwartał narastająco pokazują 

nienajlepszy obraz finansów w Spółce oraz ukazują możliwe z tym związane ryzyka. Należy przy tym 

zaznaczyć, że w ujęciu porównawczym następuje poprawa w stosunku do roku 2017. Nadal jednak 

ujemne wskaźniki rentowności oraz innych parametrów w Spółce stwarzają potrzebę większej kontroli 

nad stroną kosztową oraz dążenie do zwiększenia przychodów. 

Zgodnie z opinią Zarządu, zagrożeń większych nie ma. Sytuacja jest trudna, ale do rozwiązania. 



ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA ROBÓT DROGOWYCH NA 

DZIEŃ 31.12.2018R. 
Po analizie sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2018r. stwierdzono, że: 

1) bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 7.651.293,04zł. 

2) rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 482.798,27zł. Rok 2017 spółka zakończyła 

wynikiem ujemnym – stratą w wysokości 125.914,27zł. Rok 2016 spółka zakończyła stratą 

w wysokości 283.314,22zł.  

3) przychody ze sprzedaży w 2018r. wyniosły 21.890.819,75zł. (w 2017r. przychody wyniosły 

19.818.744,29zł.) i są wyższe w odniesieniu do 2017r. o 10,45% - tj. o 2.072.075,46zł. 

4) koszty działalności operacyjnej w 2018r. wyniosły 20.765.695,46zł. (w 2017r. koszty wyniosły 

19.822.996,54zł.) i są wyższe w odniesieniu do 2017r. o 4,75% tj. o 942.698,92zł. 

5) stan należności krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 1.434.785,76zł., (stan na koniec 

2017r. wynosił 1.903.852,69zł.) i jest niższy od analogicznego okresu poprzedniego roku o 

32,69% (spadek o 469.066,93zł.). 

6) stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 4.826.443,26zł., (stan na koniec 

2017r. wynosił 4.718.934,15zł.) i jest wyższy od analogicznego okresu poprzedniego roku 

o 2,27% (wzrost 107.509,11zł.). Wzrost w wysokości 130.000,00zł dotyczył zobowiązań wobec 

pozostałych jednostek z tytułu kredytów i pożyczek.  

7) stan środków pieniężnych w kasie i na rachunku bankowym na koniec 2018r. wynosił 

4.698.148,67zł., stan na koniec 2017r. to 2.795.285,28zł. 

8) aktywa trwałe na koniec 2018r. wyniosły 1.322.756,26zł co stanowi 17,28% całego majątku 

spółki. Stan na koniec 2017r. wynosił 1.352.750,42zł. 

9) stan zatrudnienia w spółce w 2018r. wynosił 45 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie 

bez wypłat nagród z zysku wynosiło 3.497,54zł., w 2017r. stan zatrudnienia wynosił 42 osoby, 

a przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3.285,29zł.  

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

  Poprzedni 

rok 

Bieżący 

rok 

(3:2)*100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w % -0,006 0,02 -3,33 

2 Rentowność majątku ogółem w % -0,017 0,06 -3,52 

3 Rentowność kapitałów własnych w % -0,049 0,18 -3,67 

4 Rentowność netto % -0,006 0,02 -3,33 

5 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) 3,55 3,51 0,98 

6 Udział zapasów w majątku obrotowym w %  0,16 0,02 0,13 

7 Cykl spłaty zobowiązań w dniach 86,22 80,47 0,93 

8 Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach 86,22 80,47 0,93 

9 Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw towarów 

i usług w dniach  

75,57 67,78 0,89 

10 Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w % - 0,13 - 

11 Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) 1,18 0,31 0,26 

12 Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) 0,99 1,27 1,28 

13 Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) 0,59 0,97 1,64 



PODSUMOWANIE 
Na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r. należy stwierdzić, że w 

porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku spółka wykazuje lepsze wyniki finansowe. 

Przychody spółki wzrosły o 10,45% tj 2.072.075,46zł. Koszty działalności operacyjnej uległy zwiększeniu 

o 4,75% tj 942.698,92zł. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego. Spółka na dzień 

31.12.2018r. wygenerowała zysk w wysokości 482.798,27zł. Spółka 

z działalności podstawowej osiągnęła zysk w wysokości 1.125.124,29zł., natomiast w IV kwartale 

poprzedniego roku spółka wykazała stratę w wysokości -4.252,25zł. Spółka nie wykazuje zobowiązań 

długoterminowych, natomiast wielkość zobowiązań krótkoterminowych wzrosła o 107.509,11zł. i 

wynosi 4.826.443,26zł.   

Stan zobowiązań i rezerw na zobowiązania na dzień sprawozdawczy wynosił 4.826.443,26zł, natomiast 

należności krótkoterminowych 1.434.785,76zł. Największy wpływ na poziom zadłużenia mają 

zobowiązania wobec pozostałych jednostek: z tytułu dostaw i usług o okresie wymagalności do 12 

miesięcy 

w wysokości 4.065.100,67zł. oraz kredyty i pożyczki w wysokości 130.000,00zł. (kredyt w rachunku 

bieżącym dokonano spłaty w styczniu 2019r.). Wysokość zobowiązań przeterminowanych związana 

jest z ilością prowadzonych robót, które nie zostały do końca IV kwartału sprzedane. Ponadto brak 

zapłaty należności, ze strony kontrahentów bezpośrednio wpływa na stan zobowiązań Spółki. Wynik 

ekonomiczny na koniec 2018r. jest dodatni więc wskaźniki rentowności przedsiębiorstwa przyjmują 

wartości dodatnie. Ich wartości są lepsze w stosunku do poprzedniego roku. Wskaźnik rotacji majątku 

obrotowego jest na podobnym poziomie. Udział zapasów w majątku obrotowym zmniejszył się na 

koniec roku wyniósł 0,02. Poprawie uległy wskaźniki cyklu spłaty zobowiązań w dniach i zobowiązań 

krótkoterminowych, które na koniec 2018r. skróciły się o 6 dni i wyniosły 80 dni. Spadkowi uległ 

wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług, który jest 

krótszy o 8 dni porównując do roku poprzedniego, gdzie cykl spłaty tych zobowiązań wyniósł 75 dni a 

w 2018r. wyniósł 67 dni. Zgromadzony przez ostatnie lata kapitał zapasowy w wysokości 804.051,51zł. 

pozwala na kontynuację działalności. 

Podtrzymana jest płynność finansowa przedsiębiorstwa, co potwierdzają dodatnie wartości 

wskaźników. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach bankowych na koniec 2018r. wynosił 

4.698.148,67zł. 

ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZGODNIE Z INFORMACJĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU.  
       

 

Spółka nie przewiduje zagrożenia w prowadzonej działalności.



ANALIZA FINANSOWA RACIBORSKIEGO TOWARZYSTWA BUDOWNICTWA 

SPOŁECZNEGO NA DZIEŃ 31.12.2018R. 
Po analizie sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2018r. stwierdzono, że: 

1. bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 35.047.575,34zł. 

2. rachunek zysków i strat wykazuje zysk w wysokości 226.533,85zł. (na koniec 2017r. odnotowano 

zysk w wysokości 288.182,02zł.) 

3. przychody ze sprzedaży w 2018r. wyniosły 1.846.453,93zł., co stanowi wzrost o 13,86% wartości 

sprzedaży w 2017r. (wzrost o 224.848,80zł.).  

4. koszty działalności operacyjnej w 2018r. wyniosły 1.410.735,09zł., co stanowi wzrost o 23,36% 

kosztów w 2017r. (wzrost o 267.169,95zł.). Największą pozycją kosztów jest zużycie materiałów i 

energii, amortyzacja, usługi obce oraz wynagrodzenia.  

5. stan należności krótkoterminowych na koniec 2018r, wynosił 43.462,50zł., stan na koniec 2017r. 

wynosił 49.385,67zł. i jest niższy od stanu należności na koniec 2017r. o (spadek o 5.923,17zł.). 

6. stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018r., wynosił 825.777,67zł., stan na koniec 

2017r. wynosił 1.376.117,92zł i jest niższy od stanu zobowiązań krótkoterminowych na koniec 

2017r. o 66,64% (spadek o 550.340,25zł.).  

7. stan środków pieniężnych na koniec 2018r. wynosił 2.431.084,43zł., stan na koniec 2017r. wynosił 

1.236.231,84zł. i jest wyższy od stanu na koniec 2017r. o 1.194.852,59zł.  

8. stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2018r., wynosił 16.741.216,17zł. i jest wyższy od 

stanu zobowiązań długoterminowych na koniec 2017r. o 13,10% (wzrost o 1.936.093,32zł.) w 

związku z inwestycją budynków mieszkalnych przy ul. Przejazdowej 20, 22.    

9. rzeczowe aktywa trwałe na koniec 2018r. wyniosły 32.546.059,70zł., co stanowi 92,9% sumy 

bilansowej. Stan na koniec 2017r. wynosił 29.124.022,39zł. Zwiększenie wartości o budynki 

mieszkalne przy ul. Przejazdowej 20, 22 w Raciborzu. 

10. stan zatrudnienia w spółce w 2018r. wynosił 4 osoby, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez 

wypłat nagród z zysku wynosiło 3.082,18zł., w 2017r. stan zatrudnienia wynosił 3 osoby, a 

przeciętne wynagrodzenie wynosiło 3.341,11zł.  

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

  Poprzedni 

rok 

Bieżący 

rok 

(3:2)*100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w % 17,77 12,27 69,05 

2 Rentowność majątku ogółem w % 0,95 0,65 68,42 

3 Rentowność kapitałów własnych w % 2,04 1,33 63,64 

4 Rentowność netto % 24,89 15,91 63,92 

5 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) 0,76 0,97 128,02 

6 Udział zapasów w majątku obrotowym w %  0 0 0 

7 Cykl spłaty zobowiązań w dniach 3545,68 3426,57 96,64 

8 Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach 286,60 217,63 75,93 

9 Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw towarów 

i usług w dniach  

14,88 16,26 109,27 

10 Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w % 2,86 2,76 93,24 



Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

11 Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) 0,93 3 322,58 

12 Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) 0,93 3 322,58 

13 Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) 0,90 2,94 322,67 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r. należy stwierdzić, że sytuacja 

finansowa spółki jest dobra. Wartość przychodów ze sprzedaży w wysokości 1.846.453,93zł. 

przewyższa koszty działalności operacyjnej w wysokości 1.410.735,09zł. co potwierdza wynik 

finansowy netto – zysk na dzień sprawozdawczy w wysokości 226.533,85zł.  

W grupie rzeczowe aktywa trwałe odnotowano wzrost o 3.422.037,31zł. co stanowi wzrost o 11,75% 

do roku 2017, który obejmuje głównie wzrost środków trwałych w grupie budynki (inwestycja przy ul. 

Przejazdowej 20,22). Spółka nie ma problemów z regulowaniem bieżących płatności. Potwierdza to 

dokonana analiza wskaźnikowa, gdzie wskaźniki płynności finansowej przyjmują wartości dodatnie i są 

wyższe w stosunku do IV kwartału 2017r. Należy więc pozytywnie ocenić wiarygodność płatniczą firmy. 

Wysokość środków na lokatach wynosi 2.394.917,91zł.  W związku z osiągniętym zyskiem można 

mówić o rentowności Spółki, wskaźniki przyjmują wartości dodatnie. Wskaźnik rotacji majątku 

obrotowego wzrósł, co świadczy o dobrym zarządzaniu aktywami Spółki. Cykl spłaty zobowiązań skrócił 

się. Spółka potrzebuje zaangażowania mniejszych środków własnych w finansowaniu bieżącej 

działalności. Do finansowania działalności Spółka wykorzystuje kapitały obce, które wynoszą 

17.566.993,84zł. Stan zadłużenia spółki z tytułu kredytów zaciągniętych przez spółkę ze środków Banku 

Gospodarstwa Krajowego wynosi 13.767.803,89zł. na inwestycje (ul. Głubczycka 55, Eichendorffa 25-

31, Eichendorffa 33-35, Kochanowskiego 6-14, Kochanowskiego 16-18, Matejki 10, Przejazdowa 20, 

22). Spółka w 2018r. z tytułu pożyczek i kredytów spłaciła 782.340,42zł. W związku z tym spółka 

wykazuje koszty finansowe obsługi zadłużenia w wysokości 234.334,63zł. Spłata zobowiązań 

długoterminowych przy obecnym poziomie przychodów ze sprzedaży, zakładając zerowy poziom 

kosztów trwałaby 9 lat. Pozytywnie należy ocenić, że posiadany majątek w postaci środków trwałych o 

wartości księgowej 29.223.363,86zł. wystarczyłby na spłatę zobowiązań firmy w wysokości 

18.025.234,93zł. 

ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZGODNIE Z INFORMACJĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU. 
       

 

Spółka nie przewiduje zagrożenia w prowadzonej działalności.



ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU ZAGOSPODAROWANIA ODPADÓW NA 

DZIEŃ 31.12.2018R. 
Po analizie sprawozdania finansowych na dzień 31.12.2018r. stwierdzono, że: 

1. Przychody ze sprzedaży w 2018r. wyniosły 3.706.235,05zł. (wzrost o 576.633,11zł. tj. 18,43%) na 

koniec 2017r. spółka wykazała przychody w wysokości 3.129.601,94zł. Przychody odnotowano z 

tytułu usług działalności podstawowej w tym:  

a. składowisko 3.521.302,53zł.,  

b. kompostownia 184.932,52zł. 

2. Koszty działalności operacyjnej w 2018r. wyniosły 3.513.335,08zł. co stanowi wzrost o 

551.849,46zł. tj.18,63%. Największą pozycję kosztów stanowią podatki i opłaty – 1.426.687,26zł. 

dotyczące roku bieżącego 2018 (40,6% ogółu kosztów działalności) jest to przede wszystkim opłata 

środowiskowa (942.967,00zł.) naliczona od ilości przyjętych odpadów, która jest odprowadzana do 

budżetu państwa i podatek od nieruchomości. Kolejną pozycją kosztów są wynagrodzenia 

(746.017,66zł., które stanowią 21,2% kosztów) oraz amortyzacja (368.387,52zł. – 10,5% kosztów).  

3. Rachunek zysków i strat na koniec 2018r. wykazuje zysk netto w wysokości 470.523,51zł. Rok 

2017r. spółka zakończyła wynikiem dodatnim – w wysokości 442.086,88zł  

4. Stan należności krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 534.539,41zł., stan należności na 

koniec 2017r. wynosił 177.205,51zł. (wzrost o 357.333,90zł). 

5. Stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 1.115.788,02zł. i dotyczy głównie 

zobowiązań krótkoterminowych z tytułu podatków, ceł i innych świadczeń w wysokości 

1.000.207,31zł. – m.in. przypisana opłata środowiskowa dotycząca roku bieżącego, która jest 

płatna do 31.03.2019r.W 2017r. stan zobowiązań krótkoterminowych wynosił 803.574,90zł. 

6. Stan środków pieniężnych w kasie i na rachunkach na koniec 2018r. wynosił 3.394.174,95 zł., stan 

na koniec 2017r. wynosił 2.382.307,92zł. 

7. Łączna wartość aktywów na koniec 2018r. wyniosła 14.180.634,23zł., stan na koniec 2017r. wynosił 

9.463.236,45zł. Wzrost obserwujemy w grupie środków trwałych w budowie – realizacja zadania 

„Rozbudowa składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. 

Rybnickiej 125”.  

8. Stan zatrudnienia w spółce w 2018r. wynosił 11 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez 

wypłat nagród z zysku wynosiło 4.143,00zł., w 2017r. stan zatrudnienia wynosił 11 osób, a 

przeciętne miesięczne wynagrodzenie wynosiło 4.171,00zł.  

ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

  Poprzedni 

rok 

Bieżący 

rok 

(3:2)*100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w % 12,91 11,7 0,91 

2 Rentowność majątku ogółem w % 4,67 3,32 0,71 

3 Rentowność kapitałów własnych w % 4,82 5,13 1,06 

4 Rentowność netto % 14,89 13,36 0,90 

5 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) 1,26 0,85 0,67 

6 Udział zapasów w majątku obrotowym w %  0,55 0,33 0,60 

7 Cykl spłaty zobowiązań w dniach 91 462 5,08 



Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

8 Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach 84 143 1,70 

9 Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw towarów 

i usług w dniach  

4 47 11,75 

10 Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w % 103,61 17,90 0,17 

11 Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) 3,21 3,54 1,10 

12 Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) 3,18 3,52 1,11 

13 Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) 2,96 3,04 1,03 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i strat na dzień 31.12.2018r. należy stwierdzić, że w 

porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku spółka wykazuje lepsze wyniki finansowe. 

Przychody spółki wzrosły o 18,43% tj 576.633,11zł. Koszty działalności operacyjnej uległy zwiększeniu 

o 18,63% tj. 551.849,46zł. w stosunku do analogicznego okresu sprawozdawczego. Wzrost wartości 

przychodów przekłada się na wynik finansowy - zysk w wysokości 470.523,51zł. Zysk ze sprzedaży w 

2018r. wynosił 192.899,97zł. Pozostałe przychody operacyjne w wysokości 286.895,29zł (m.in. 

rekompensata z Urzędu za 2018r.) podwyższają wynik z działalności operacyjnej, który na koniec 

okresu sprawozdawczego wynosił - 471.304,79zł. Wysokie koszty dotyczą podatków i opłat, 

wynagrodzeń oraz amortyzacji.    

Zgodnie z przedłożoną kwartalną informacją oceniono sytuację finansową za pomocą analizy 

wskaźnikowej. Utrzymana została płynność finansowej spółki jej wskaźniki przyjmują wartości 

dodatnie. Ze względu na dodatni wynik finansowy wskaźniki rentowności przyjmują wartości dodatnie. 

Wskaźnik rentowności obrotu netto ukształtował się na poziomie 11,7% a wskaźnik rentowności 

majątku ogółem na poziomie 3,32%. Zmniejszeniu uległ również wskaźnik rotacji majątku obrotowego, 

który na koniec IV kwartału wyniósł 0,85 w stosunku do 1,26 roku poprzedniego.  Zwiększeniu uległy 

wskaźniki cyklu spłaty zobowiązań (z 91 dni do 462 dni), zobowiązań krótkoterminowych (z 84 dni do 

143 dni) a także cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych z tytułu towarów i usług w dniach (z 4 dni 

do 47 dni). Spółka zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW na realizacją zadania „Rozbudowa składowiska 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125”. W związku z 

powyższym zwiększyły się zobowiązania ogółem z 869.165,98zł na koniec 2017r. do 5.105.997,85zł. na 

koniec 2018r. (wzrost głównie w grupie kredyty i pożyczki o 3.810.660,58zł.). Spółka nie notowała 

opóźnienia w terminowych zapłatach należności od kontrahentów i terminowo reguluje zobowiązania. 

Zakład wykazuje wzrost wartości należności krótkoterminowych o 357.333,90zł. a zobowiązań 

krótkoterminowych o 312.213,12zł.   

W związku z dodatnim wynikiem finansowym spółka posiada płynność finansową. Nie korzystano z 

kredytów bankowych, spółka terminowo regulowała zobowiązania. Stan środków pieniężnych w kasie 

i na rachunkach bankowych na koniec IV kwartału 2018r. wynosił 3.394.174,95zł.  

Zgodnie z informacją Rady Nadzorczej, Spółka realizuje obecnie zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125” 

polegające na rozbudowie kwatery składowiska odpadów a w konsekwencji zwiększeniu pojemności 

składowiska o ok. 300 tyś. m3. Zaangażowanie finansowe w tym przedmiocie prezentowane przez 

Spółkę na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.540.307,76zł. co stanowi ok. 70% planowanych wydatków w 

tym zakresie. Równocześnie, w związku z realizacją w/w zadania inwestycyjnego Spółka ZZO korzysta 

z dofinansowania w formie pożyczki otrzymanej z WFOŚiGW w Katowicach. Stan zobowiązań z tego 

tytułu na dzień 31.12.2018r. wynosi 3.810.660,58zł. Według oświadczenia Prezesa Spółki, prace 



przygotowawcze i budowlane związane z realizacją inwestycji przebiegają planowo i obecnie znajdują 

się w końcowej fazie realizacji.  

ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZGODNIE Z INFORMACJĄ ZARZĄDU ORAZ RADY 

 NADZORCZEJ.  
Zgodnie z informacją Zarządu nie zostały zidentyfikowane zagrożenia rzutujące 

w krótkiej perspektywie na działalność Spółki. 



ANALIZA FINANSOWA ZAKŁADU WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI NA DZIEŃ 

31.12.2018R. 
Po analizie sprawozdań finansowych na dzień 31.12.2018r. stwierdzono, że: 

1) bilans wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę 59.931.977,83zł.,  

2) w porównaniu do stanu na koniec 2017r. odnotowano spadek o 5,57% tj. 3.340.579,60zł. Spadek 

widoczny jest: 

a) po stronie Aktywów – w grupie rzeczowe aktywa trwałe (grunty, budynki, urządzenia 

techniczne i maszyny, środki transportu), 

b) po stronie Pasywów - w grupie zobowiązań długoterminowych.  

3) rachunek zysków i strat wykazuje zysk netto w wysokości 251.558,33zł. (na koniec 2017r. 

odnotowano zysk w wysokości 926.061,60zł.), 

4) przychody ze sprzedaży w 2018r. wyniosły 30.302.394,56zł., co stanowi wzrost o 3,68% wartości 

sprzedaży w 2017r. – 29.227.302,32zł. (wzrost o 1.075.092,24zł.). Przychody odnotowano z tytułu 

usług: 

a) odbioru ścieków - 18.137.957,17zł. udział przychodów 60,58%, (wzrost o 835.938,96zł.), 

b) sprzedaży wody -   10.233.062,67zł. udział przychodów 34,18%, (wzrost o 706.146,43zł.), 

c) przychody z usług zewnętrznych - 1.570.397,78zł. udział przychodów 5,24% (spadek o 

88.454,06zł). 

5) koszty działalności operacyjnej w 2018r. wyniosły 29.599.224,72zł., co stanowi wzrost o 8,17% w 

stosunku do kosztów w 2017r. – 27.363.163,25zł. (wzrost o 2.236.061,47zł.).  

a) analizując strukturę kosztów wzrost odnotowano w grupach: 

i) amortyzacja – (wzrost o 479.728,97zł tj. 7,54%),   

ii) wynagrodzenia – (wzrost o 461.056,99zł.  tj. 6,47%), 

iii) usługi obce – (wzrost o 743.983,64zł.  tj.22,30%), 

iv) ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia – (wzrost o 371.276,27zł. tj. 23,17%). 

v) podatki i opłaty – (wzrost o 118.012,50zł. tj.2.58%), 

b) spadek odnotowano w grupie: 

i) zużycie materiałów i energii – (spadek o 57.710,51zł. tj. 1,45%). 

6) stan należności krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 2.828.935,84zł. i jest wyższy od 

analogicznego okresu poprzedniego roku o 15,05% (wzrost o 370.248,19zł.).  

7) stan zobowiązań krótkoterminowych na koniec 2018r. wynosił 9.388.771,18zł. i jest wyższy od 

analogicznego okresu poprzedniego roku o 19,31% (wzrost o 1.519.579,81zł.).  

8) stan zobowiązań długoterminowych na koniec 2018r. wynosił 7.116.859,25zł. Stan zobowiązań 

długoterminowych na koniec 2017r. wynosił 12.225.948,99zł. Zobowiązania długoterminowe 

zmniejszyły się o 71,78% (spadek o 5.109.089,74zł.) a dotyczą zaciągniętych pożyczek 

z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na „Modernizację oczyszczalni ścieków w 

Raciborzu”. 

9) stan środków pieniężnych i innych aktywów pieniężnych na koniec 2018r. wynosił 188.795,91zł., 

stan na koniec 2017r. to 175.853,24zł.  

10) w 2018r. w spółce pracowało 146 osób, a przeciętne miesięczne wynagrodzenie bez wypłat nagród 

z zysku wynosiło 3.910,94zł., w 2017r. stan zatrudnienia wynosił 145 osób a przeciętne 

wynagrodzenie wynosiło 3.667,46zł.  



ANALIZA WSKAŹNIKOWA 
Lp. Wskaźnik Okres sprawozdawczy od 

początku roku 

kalendarzowego 

Dynamika 

  Poprzedni 

rok 

Bieżący 

rok 

(3:2)*100% 

 1 2 3 4 

1 Rentowność obrotu netto w % 3,17 0,83 26,18 

2 Rentowność majątku ogółem w % 1,46 0,42 28,72 

3 Rentowność kapitałów własnych w % 2,37 0,64 27,00 

4 Rentowność netto % 3,38 0,85 25,15 

5 Wskaźnik rotacji majątku obrotowego (ilość razy) 10,40 8,56 82,31 

6 Udział zapasów w majątku obrotowym w %  5,03 4,94 98,61 

7 Cykl spłaty zobowiązań w dniach 298,01 244,76 82,13 

8 Cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych w dniach 96,93 111,54 115,07 

9 Cykl spłaty zobow. krótkoterm. z tytułu dostaw towarów 

i usług w dniach  

8,56 9,15 106,89 

10 Udział nadwyżki finansowej w zobow. ogółem w % 30,09 34,39 114,29 

11 Wskaźnik bieżącej płynności (krotność) 0,33 0,32 96,97 

12 Wskaźnik płynności szybkiej (krotność) 0,34 0,32 94,12 

13 Wskaźnik płynności gotówkowej (krotność) 0,03 0,02 66,67 

PODSUMOWANIE 
Na podstawie bilansu oraz rachunku zysku i strat na dzień 31.12.2018r. należy stwierdzić, że w 

porównaniu do analogicznego okresu poprzedniego roku, spółka wykazuje zwiększone przychody ze 

sprzedaży oraz koszty działalności operacyjnej. Wynik finansowy na koniec 2018r. jest dodatni i wyniósł 

251.558,33zł. Przychody ze sprzedaży rosną wolniej (wzrost o 3,68% tj. 1.075.092,24zł.) niż koszty 

działalności operacyjnej (wzrost o 8,17% tj.2.236.061,47zł). Spółka osiągnęła wynik ze sprzedaży w 

wysokości 703.169,84zł. w 2017r. wynik wyniósł 1.864.139,07zł.  

Spółka wykazuje wysokie koszty finansowe obsługi zadłużenia – 554.270,51zł. w poprzednim okresie 

sprawozdawczym koszty wyniosły 667.923,08zł. Firma spłaca zobowiązania długoterminowe związane 

z realizacją zadania „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Raciborzu”. 

W 2018r. firma spłaciła 4.802.000,00zł. (pożyczki z NFOŚiGW i WFOŚiGW) na realizację ww. zadania. 

Saldo pożyczek na 31.12.2018r. wynosi 11.207.500,00zł. Spółka terminowo reguluje zobowiązania, 

korzysta z kredytu w rachunku bieżącym w wysokości 622.220,56zł. 

Nastąpił wzrost wysokości rezerw na świadczenia emerytalne i podobne, wysokość w 2018r. wynosiła 

2.240.457,40zł. (wzrost o 92.156,46zł. w stosunku do 2017r.).  Stan środków pieniężnych w kasie i na 

rachunkach bankowych na koniec 2018r. wynosił 160.295,91zł. inne aktywa pieniężne to 28.500,00zł. 

Pozytywnie należy ocenić, że posiadany majątek w postaci środków trwałych o wartości 

53.765.028,80zł. wystarczyłby na spłatę zobowiązań firmy w wysokości 20.602.199,91zł.  

Zgodnie z przedłożoną kwartalną informacją oceniono sytuację finansową za pomocą analizy 

wskaźnikowej. W związku z niższym o 674.502,77zł. wynikiem finansowym netto, wskaźniki 

rentowności wypadają mniej korzystniej, le przyjmują wartości dodatnie. Dobrze przedstawia się 

wskaźnik rotacji majątku obrotowego, co świadczy o dobrym zarządzaniu aktywami Spółki jego wartość 

zmalała do 8,56 w stosunku do 10,40 analogicznego roku poprzedniego. Kolejny rok z rzędu poprawie 

uległ wskaźnik cyklu spłaty zobowiązań, co ma związek z kontynuacją spłat pożyczek. Wzrostowi uległ 

natomiast cykl spłaty zobowiązań krótkoterminowych o 15 dni. Znaczny wzrost wskaźnika wynika z 

skumulowania płatności związanych z zakończeniem zadań inwestycyjnych. Cykl spłaty zobowiązań 



krótkoterminowych z tytułu dostaw towarów i usług, jest dłuższy o 1 dzień w porównaniu do 

poprzedniego roku i wynosi 9 dni. Dobrze przedstawia się wskaźnik udziału nadwyżki finansowej w 

zobowiązaniach ogółem, który na koniec 2018r. wyniósł 34,39 do 30,09 w analogicznym IV kwartale 

roku poprzedniego. Świadczyć on może o dalszej poprawie kondycji Spółki w regulowaniu zobowiązań 

z wypracowanego zysku. Na koniec roku utrzymana została płynność finansowa Spółki co potwierdzają 

dodatnie wartości tych wskaźników.   

ZAGROŻENIA DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI ZGODNIE Z INFORMACJĄ RADY NADZORCZEJ ORAZ ZARZĄDU. 
Wysokie obciążenie z tytułu podatku od nieruchomości, czynszu dzierżawnego czy opłat za usługi 

wodne znacząco wpływa na sytuację finansową Spółki, są to koszty stałe na które Zarząd nie ma 

wpływu. 

Istniejącym ograniczeniem, na które również należy zwrócić uwagę jest brak możliwości zatrudnienia 

wykwalifikowanej i dobrze wykształconej kadry pracowniczej ze względu na wysoki koszt ich 

pozyskania.  
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