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Wprowadzenie 

 

 

Niniejszy raport z realizacji w 2020 r. Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015 -2020 został 

przygotowany na podstawie danych zebranych z poszczególnych instytucji i jednostek organizacyjnych. Corocznie 

opracowany dokument, stanowi podstawowe źródło informacji w zakresie ewaluacji (stanu realizacji) przewidzianych  

w Programie zadań.   

 

Raport przedstawia więc różnorodne działania, które podejmowano w celu rozwoju szeroko rozumianej 

przedsiębiorczości w mieście Racibórz. Ze względu na specyfikę roku 2020 (pandemia koronawirusa COVID – 19), 

realizowano liczne inicjatywy, które wspierały lokalnych przedsiębiorców w najtrudniejszym czasie. Prowadzono ponadto 

sprzedaż terenów inwestycyjnych, udostępniano lokale użytkowe w ramach Programu „Lokale na Start” czy świadczono 

doradztwo w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości.   

 

Mając na względzie fakt, iż Program Wspierania Przedsiębiorczości został opracowany na lata 2015 -2020, jest to ostatni 

raport przedstawiający realizację jego założeń.  
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Osiągnięte cele szczegółowe oraz stopień realizacji założeń Programu Wspierania Przedsiębiorczości w okresie od stycznia do grudnia 

2020 r. 

 

I. WZROST ATRAKCYJNOŚCI INWESTYCYJNEJ MIASTA 

1. Działania inwestycyjne zmierzające do dynamizacji i dywersyfikacji lokalnego rynku pracy. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Włączanie kolejnych terenów w obszar 

Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej 

(KSSE) na terenie Raciborza i ich przygotowanie 

pod prowadzenie działalności gospodarczej. 

Od czerwca 2018 r. tj. momentu wejścia w życie Ustawy o wsparciu nowych 

inwestycji obszar całego kraju traktowany jest jak specjalna strefa 

ekonomiczna. W zakresie terenów miejskich, które przed ww. terminem 

włączone były w obszar KSSE (ul. Gospodarcza/Cecylii), w 2020 roku zawarto 

umowy sprzedaży czterech działek o łącznej powierzchni 2,03 ha położonych 

przy ul. Gospodarczej, przy czym przetargi na dwie z nich przeprowadzono 

jeszcze w roku 2019. Inwestorami były firmy Adrian Głombik, Metalio, 

Damlight i Kaman s.c. Kwota jaką uzyskano ze sprzedaży to 657 791,00 zł 

brutto.  

Na przedmiotowych terenach z końcem 2020 r. w ofercie sprzedaży 

pozostawały jeszcze trzy działki o łącznej powierzchni 1,8190 ha. 

Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Rozwoju 
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Partnerzy: 
Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna S.A 
Podstrefa Jastrzębsko- Żorska 

 r. pozostawały  

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Powierzchnia terenów włączonych do KSSE 

przygotowanych pod działalność gospodarczą. 

0  Brak 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Sukcesywne wyodrębnianie i uzbrajanie 

terenów inwestycyjnych, ze szczególnym 

uwzględnieniem terenów przeznaczonych pod 

działalność firm sektora MŚP. 

Biorąc pod uwagę spore zainteresowanie inwestorów działkami 

inwestycyjnymi, Gmina przygotowuje kompleks inwestycyjny dla małych  

i średnich przedsiębiorstw przy ul. Mikołowskiej. W ubiegłym roku 

sfinalizowano jedną transakcję nabycia terenu o powierzchni 2,1537 ha,  

a także podjęto Uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie zamiany 

działek położonych w Raciborzu w rejonie ul. Mikołowskiej oraz w rejonie ul. 

Piaskowej i w obrębie Płonia. 

   Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Rozwoju  
(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Powierzchnia terenów inwestycyjnych 

wyodrębnionych pod działalność gospodarczą 

(usługową, sportowo-rekreacyjną) 

41,52 ha 

(ul. Rudzka, Plac Długosza, Bosacka) 

  Brak 

Powierzchnia nieruchomości udostępnionych 

pod działalność produkcyjną 

11,68 ha 

(ul.1 Maja, Bojanowska, Gospodarcza, Mikołowska, Fojcika) 

Brak 

Liczba zorganizowanych i rozstrzygniętych 

przetargów na sprzedaż terenów 

inwestycyjnych 

4 Brak 

Łączny obszar nieruchomości inwestycyjnych 

pozyskanych do gminnego zasobu 

2,1537 ha 798 686,00 zł 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Poprawa dostępności komunikacyjnej Miasta. Realizowano zadania w związku z modernizacją i rozwojem sieci drogowych: 

1. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna: na odcinku od DK 45 

w gminie Rudnik do ul. Sportowej w Rybniku - etap 4 i 5 (Wschodnia obwodnica 

Raciborza). Wykonawcą jest firma STRABAG Infrastruktura Południe. Trwają 

prace budowlane odcinka o długości 7,8 km. W 2020 r. prowadzone były także 

postępowania odszkodowawcze oraz wypłaty odszkodowań za grunty zajęte pod 

inwestycje.  

2. Przebudowa i remont dróg lokalnych. 

W ramach remontu i modernizacji przeprowadzono następujące działania: 

 Remont nawierzchni ul. Drzewieckiego - boczna,  

 Remont nawierzchni ul. Olimpijczyka - boczna,  

 Remont jezdni ul. Karola Miarki,  

 Remont drogi łączącej ul. Babicką z ul. Dębniki, 

 Remont nawierzchni jezdni ul. Sosienkowa,  

 Przebudowa ul. Brzeskiej - bocznej, 

 Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych 

nr 1/2020 – obręb Ocice Górne, 

 Modernizacja – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych  

nr 2/2019 -  obręb Studzienna,  

 Przebudowa ciągu pieszego przy DP3543S ul. Pogrzebieńskiej  

w Raciborzu – etap IV – pomoc dla Powiatu, 

 Remont nawierzchni ul. Wiatrakowej, 

 Przebudowa drogi dojazdowej łączącej ul. Ks. Prałata Bernarda Gadego 

z ul. Zakopiańską, 

 Przebudowa drogi wojewódzkiej 935 do Rzuchowa, 

 Budowa skrzyżowania typu rondo turbinowe tzw. Rondo Zamkowe. 

 

Wydział Dróg Miejskich 

Zarząd Dróg Wojewódzkich 

Starostwo Powiatowe 
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Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Długość wybudowanych i przebudowanych 

dróg. 

Realizacja zadania pn. Budowa Regionalnej Drogi Racibórz-Pszczyna etap IV 

i V” – 0 (wskaźnik zostanie osiągnięty po zrealizowaniu inwestycji) 

Długość zmodernizowanych dróg lokalnych – 10 853,75 m 

172 732,31 zł – dokumentacja projektowa 

 

1 536 298,99 zł 

 

2. Aktywna polityka lokalowa i mieszkaniowa miasta. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wyodrębnienie i udostępnienie terenów 

pod budownictwo jednorodzinne i 

mieszkaniowe oraz zapewnianie bazy 

lokalowej dla osób pracujących w Raciborzu. 

W 2020 r. Miasto kontynuowało realizację zadania pn. Wykonanie dwóch 

budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ul. Łąkowej  

w celu zwiększenia zasobów mieszkalnych w Raciborzu: 

 

1. Budynek przy ul. Łąkowej oznaczony nr A. Inwestycja została zakończona 

dnia 28.02.2020 r.  

 

2. Budynek przy ul. Łąkowej oznaczony nr B. Dnia 6 lipca 2020 r. został nadany 

numer porządkowy budynku: ul. Łąkowa 12, 12A, 12B, 12C. W 2021 r. 

zakończono budowę i pierwsi lokatorzy otrzymali klucze do nowych mieszkań.  

 

Prowadzono sprzedaż działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. Sprzedano 18 działek budowlanych przy ul. Koszalińskiej za 

łączną kwotę 2 989 957,80 zł brutto oraz dodatkowo rozstrzygnięto przetargi 

Miasto Racibórz 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Dróg Miejskich 

Wydział Komunalny 

Wydział Lokalowy 

Raciborskie Towarzystwo Budownictwa 
Społecznego Sp. z o.o. 
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na sprzedaż 5 kolejnych działek położonych przy ul. Koszalińskiej. Łącznie w tej 

lokalizacji Gmina posiadała 27 działek do sprzedaży.  

Pozyskano od osoby prywatnej teren o powierzchni 0,7066 ha za 518 980,35 zł 

brutto, przeznaczony pod drogę dojazdową do działek budowlanych 

położonych przy ul. Greckiej.  

Dodatkowo zorganizowano 55 przetargów na zbycie wolnych lokali 

mieszkalnych, w tym 18 rozstrzygnięto oraz zrealizowano 132 wnioski 

najemców na sprzedaż lokali mieszkalnych w trybie bezprzetargowym.  

W roku 2020, na wniosek użytkowników wieczystych, w 428 przypadkach 

udzielono ustawowej bonifikaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego 

użytkowania gruntu w prawo własności – płatność jednorazowa. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Ilość wybudowanych (oddanych do użytku) 

mieszkań  

48  8 796 297,95 zł brutto 

Liczba planowanych do wybudowania 

mieszkań przy ul. Łąkowej 

48  4 074 727,15 zł brutto 

Powierzchnia terenów przygotowanych pod 

budownictwo mieszkaniowe (jednorodzinne) 

6,95 ha 

(ul. Koszalińska, Grecka, Tęczowa, Moniuszki, Brzozowa, Cecylii-Królewska)  Brak 

Powierzchnia terenów przygotowanych pod 

budownictwo mieszkaniowe (wielorodzinne) 

0,7418 ha 

(ul. Grunwaldzka)  Brak 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie efektywnego systemu sprzedaży 

i wynajmu lokali usługowych w ramach zasobu 

Miasta Racibórz, w tym zapewnienie oferty 

lokalowej dla przedsiębiorstw we wstępnej 

fazie rozwoju. 

Miasto kontynuowało realizację niżej wymienionych programów: 

1) Program „Lokale na Start” – W 2020 r. kontynuowano niniejszy program, 

którego głównym celem jest w szczególności wspieranie początkujących 

przedsiębiorców. Lokale stanowią wsparcie przede wszystkim dla nowo 

powstałych firm, działających nie dłużej niż 3 lata. Istnieje możliwość 

bezczynszowego wynajęcia lokali dwóch rodzajów. Pierwsze, to pomieszczenia 

usytuowane w Ośrodku Współpracy Gospodarczej przy ul. Króla St. Batorego 7 

bez obowiązku ponoszenia opłat czynszowych przez okres 18 m-cy, drugie to 

lokale usytuowane na terenie miasta, gdzie zwolnienie z czynszu obowiązuje 

przez okres 24 m-cy (z możliwością kontynuacji najmu na standardowych 

zasadach). 

W roku 2020 podpisano 3 umowy na najem lokali użytkowych. Ogółem w 2020 

roku wynajętych było 19 lokali objętych programem "Lokale na Strat".  

2) „Pracuj i mieszkaj w Raciborzu” - inicjatywa w ramach, której wynajmowane 

są lokale mieszkalne przeznaczone do wynajęcia osobom 

o wysokich kwalifikacjach zawodowych, którzy są zatrudnieni w podmiocie, 

którego siedziba, oddział, filia znajduje się na terenie Miasta Racibórz oraz 

absolwentom szkół wyższych do 35 roku życia na czas trwania stosunku pracy. 

Wykazy lokali przeznaczonych do wynajęcia na czas trwania stosunku pracy 

podawane są do publicznej wiadomości w każdy pierwszy dzień roboczy miesiąca 

lutego i września. W 2020 r. nie wynajęto lokali w ramach ww. inicjatywy.  

3) Miasto udostępniało hale przemysłowo-produkcyjne do wynajęcia, 

zlokalizowane przy ul. Adamczyka 10. W 2020 roku wynajęte zostały 2 hale  

o łącznej powierzchni 314 m2. 

4) Ponadto Miasto w ramach swoich zasobów posiada lokale użytkowe, które 

oddawane są w najem w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, bądź też 

oddawane w najem w trybie bezprzetargowym. W roku 2020 wynajęto 8 takich 

lokali, w tym 6 w drodze przetargu oraz 2 w drodze bezprzetargowej.  

Miasto Racibórz 

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Miejski Zarząd Budynków 

Wydział Lokalowy 

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. 
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Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

 

Liczba lokali użytkowych udostępnionych 

na preferencyjnych warunkach. 

Liczba podmiotów, które skorzystały z oferty 

lokalowej dla przedsiębiorstw we wstępnej 

fazie rozwoju w 2020 r. 

 

19 

 

3 

Brak 

 

 

 

 

Liczba powierzchni użytkowej udostępnionej 

do wynajęcia 

314 m2 

(hale) 

Liczba podmiotów, które skorzystały z oferty 

wynajęcia hal 2 

Liczba wynajmowanych lokali mieszkalnych 

osobom o wysokich kwalifikacjach 

zawodowych na czas trwania stosunku pracy 

0 

Liczba lokali użytkowych, które zostały oddane 

w najem w drodze przetargu ustnego 

nieograniczonego 

6 

Liczba lokali użytkowych, które zostały oddane 

w najem w trybie bezprzetargowym 2 
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3. Efektywne kreowanie i koordynowanie lokalnej polityki przestrzennej. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Sukcesywne opracowywanie miejscowych 

planów zagospodarowania przestrzennego. 

W roku 2020 rozpoczęto kolejną procedurę planistyczną sporządzania 

miejscowych planów zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym. 

Realizowano procedury mające na celu zmiany w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego dla terenów o całkowitej powierzchni 29,26 

ha. 

Wydano 29 decyzji o warunkach zabudowy oraz 14 decyzji ustalających lokalizację 

inwestycji celu publicznego. 

Podjęto 9 uchwał dot. miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

obejmujących następujące dzielnice: Ostróg, Sudół, Studzienna, Śródmieście, 

Proszowiec Stara – Wieś, Ocice.  

 Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

Poniesione koszty w zł 

Liczba nowych obszarów objętych 

Miejscowym Planem Zagospodarowania 

Przestrzennego 

6  23 820,00 zł 

Liczba przeprowadzonych ocen aktualności 

studiów i planów 

0  Brak 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie efektywnych zasad obrotu 

nieruchomościami, z uwzględnieniem 

kompleksowego systemu ulg dla 

przedsiębiorców podejmujących inwestycje 

oraz tworzących miejsca pracy na terenie 

miasta. 

Miasto, podobnie jak w latach ubiegłych oferowało przedsiębiorcom ulgę 

w zakresie podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwały Nr XLI/576/2014 

Rady Miasta Racibórz z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień w podatku od 

nieruchomości stanowiących pomoc de minimis. Maksymalna kwota zwolnienia 

określonego w okresie 3 lat nie mogła przekroczyć 50% udokumentowanych 

nakładów na daną inwestycję. Z tej formy pomocy skorzystało w 2020 roku 

9 inwestorów.  

Wobec faktu, iż okres obowiązywania przedmiotowej Uchwały kończył się z dniem 

31.12.2020 r., wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców oraz mając 

na względzie konieczność stwarzania warunków do rozwoju przedsiębiorczości, na 

mocy Uchwały Nr XXVII/363/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 grudnia 2020 r. 

wydłużono okres stosowania rzeczonych przepisów do 31 grudnia 2023 r. 

Firmy inwestujące na terenach objętych wcześniej KSSE po spełnieniu 

określonych warunków mogą uzyskać pomoc publiczną w postaci: ulg 

w podatku dochodowym CIT lub PIT. Działające aktualnie w KSSE podmioty 

uzyskały możliwość korzystania z ulg podatkowych do 2026 roku. 

Od 30 czerwca 2018 r. funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji – instrument dzięki, 

któremu inwestor może uzyskać ulgę podatkową zgodnie z Ustawą 

o wspieraniu nowych inwestycji. Ustawa umożliwia zwolnienia podatkowe dla 

inwestorów na 10, 12 lub 15 lat w zależności od lokalizacji inwestycji.  

 Wydział Finansowy 

 Katowicka Specjalna Strefa Ekonomiczna 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 
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Liczba podmiotów, które skorzystały z ulg  

dla przedsiębiorców (w ramach zwolnień 

w podatku od nieruchomości) 

9  Brak 

Liczba podmiotów, które skorzystały z ulg dla 

przedsiębiorców w ramach pomocy publicznej 

(KSSE) 

9 

 

II. Promocja inwestycyjna 

1. Kompleksowa i skuteczna obsługa inwestora. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Urząd przyjazny przedsiębiorcom. Pracownicy Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora udzielają 

przedsiębiorcom kompleksowych informacji dot. terenów inwestycyjnych, ulg  

w podatku od nieruchomości oraz służą pomocą na każdym etapie inwestycji,  

a także prowadzą działania w ramach tzw. „opieki inwestycyjnej”. Ponadto 

przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie do modernizacji źródła ciepła lub 

wdrożenia ekologicznego systemu przygotowania CWU (kolektory słoneczne lub 

pompa ciepła). Udzielenie dotacji następuje na podstawie wniosku. Wniosek 

należy złożyć w Wydziale Ochrony Środowiska i Rolnictwa Urzędu wraz  

z wymaganymi załącznikami. 

Na stronie Urzędu Miasta www.raciborz.pl w zakładce Invest in Racibórz 

umieszczane są bieżące informacje gospodarcze, jak również na stronach Polskiej 

Agencji Inwestycji i Handlu, portalu Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora 

i Eksportera pn. Invest in Silesia.  

Dodatkowo prowadzony jest serwis „Przedsiębiorczy Racibórz” oraz media 

Wydział Rozwoju  

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Wydział Gospodarki Nieruchomościami 

Wydział Inwestycji i Urbanistyki 

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa 
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społecznościowe, gdzie publikowane są komunikaty i aktualności gospodarcze. 

Przekazywane są również informacje o nadchodzących wydarzeniach  

i inicjatywach o charakterze gospodarczym. Na ww. stronach internetowych  

ze względu stan pandemiczny utworzono specjalną zakładkę pn. 

MiastoCOVIDziBiznes, na której dostępne są druki wniosków o środki pomocowe 

dla przedsiębiorców związane z m.in. tarczą antykryzysową. 

Mając na celu poprawę  dostępności do elektronicznego przeglądania map, 

działek, ich powierzchni oraz planu zagospodarowania przestrzennego 

zaktualizowano warstwy tematyczne w Elektronicznym Systemie Informacji 

Miejskiej ESIM. Przeprowadzono 31 aktualizacji takich warstw. Dodatkowo 

realizowano obsługę zgłoszeń publicznych za pośrednictwem ESIM. Poza 

ofertami dotyczącymi sprzedaży terenów inwestycyjnych, w 2020 r. w systemie 

ESIM zamieszczono 75 ofert dot. sprzedaży nieruchomości innych niż 

inwestycyjne.  

Rok 2020 to również pandemia koronawirusa COVID – 19. Miasto w związku  

z nowo zaistniałą sytuacją podjęło działania wspierające lokalnych 

przedsiębiorców. Obniżono czynsze dla przedsiębiorców w lokalach miejskich do 

1 zł netto za lokal za miesiąc kwiecień i maj, zawieszono pobieranie opłat  

w strefie płatnego parkowania (do 11 maja 2020 r.), zmieniono termin płatności 

opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej na 

30 czerwca 2020 r. (tarcza antykryzysowa). Informowano także o możliwości 

rozłożenia na raty ww. opłat (na wniosek) oraz należności z tytułu dzierżawy 

nieruchomości nierolnych. Przedsiębiorcy mają możliwość złożenia wniosku  

o udzielenie ulgi (umorzenie, odroczenie terminu płatności, rozłożenie na raty)  

w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, od posiadania środków 

transportowych. W 2020 roku przedsiębiorcy złożyli 89 takich wniosków. 

Obniżono również do 0,10 zł/m2 stawkę opłaty za zajęcie pasa drogowego pod 

lokalizację ogródków gastronomicznych.  

Prowadzone działania z zakresu promocji gospodarczej przyniosły efekt w postaci 

pozyskania inwestorów, którzy zakupili niżej wymienione działki: 

1. przy ul. 1 Maja: 

 działka o powierzchni 1,1017 ha, za 948 822,00 zł brutto; 
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 działka o powierzchni 2,0322 ha, za 1 316 469 zł brutto. 

 

2. przy ul. Gospodarczej (KSSE): 

 działka o powierzchni 0,5483 ha, za 128 412,00 zł brutto; 

 działka o powierzchni 0,5454 ha, za 185 361,00 zł brutto; 

 działka o powierzchni 0,6189 ha, za 223 171,00 zł brutto; 

 działka o powierzchni 0,3209 ha, za 120 847,00 zł brutto.  

 

3. przy ul. Lwowskiej: 

 nieruchomość zabudowana o powierzchni 0,1257 ha   

za 1 515 000,00 zł 

Od początku funkcjonowania Programu Wspierania Przedsiębiorczości na lata 

2015 -2020 sprzedano następujące tereny inwestycyjne: 

- przy ul. Bartka Lasoty sprzedano wszystkie działki (9) o łącznej pow. 3,67 ha za 

1 291 991,80 zł;  

- przy ul. 1 Maja sprzedano wszystkie działki (7) o łącznej pow. 9,76 ha za 

4 570 255,00 zł; 

- przy ul. Cecylii/Gospodarczej sprzedano działki (8) o łącznej pow. 5,48 ha za 

1 589 368,00 zł; 

- przy ul. Cecylii (poza KSSE) sprzedano działki (4) o łącznej pow. 5,15 ha za 

2 023 530,00 zł;  

- przy ul. Mariańskiej sprzedano 1 działkę o pow. 0,48 ha za 645 996,00 zł;  

- przy ul. Głubczyckiej sprzedano 1 działkę o pow. 0,59 ha za 410 820,00 zł; 

- przy ul. Odrodzenia/Gliwickiej sprzedano 1 działkę o pow. 0,54 ha za 

745 380,00 zł;  

- przy ul. Lwowskiej sprzedano 1 nieruchomość zabudowaną o pow. 0,12 ha za 

1 515 000,00 zł.  

 

Ogółem w ciągu 5 lat sprzedano 32 nieruchomości inwestycyjne o powierzchni 

ponad 25 ha za łączną kwotę 12 792 340,80 zł.  
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Dodatkowo w 2021 r. sprzedano 3 ostatnie działki przy ul. Gospodarczej  

o powierzchni ogółem 1,8190 ha za 1 068 808,00 zł.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba wdrożonych rozwiązań 

usprawniających obsługę inwestora 

3 - kontynuacja z lat poprzednich 

(narzędzia internetowe: miejska strona internetowa – zakładka Invest in 

Racibórz, portale społecznościowe; rozbudowa/serwis ESIM; site check list) 

 Bezkosztowo 

 Liczba inwestorów, z którymi nawiązano 

kontakt 

46 

Liczba przeprowadzonych aktualizacji ofert 

inwestycyjnych w ESIM 

31 - aktualizacja warstw  

1 nowy moduł – Gminna Ewidencja Zabytków 

Liczba udzielonych ulg na obniżenie czynszu 

dla przedsiębiorców w lokalach miejskich 

378   

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Opracowanie materiałów promocyjno-

informacyjnych na potrzeby działań 

związanych z promocją inwestycyjną 

i marketingiem terytorialnym. 

Utworzono podstronę na miejskim portalu www.raciborz.pl 
pn. MiastoCOVIDziBiznes z dostępnymi drukami  wniosków w tym do innych 
instytucji tj. ZUS, PUP, a także wszelkimi informacjami dla przedsiębiorców 
odnośnie tzw. tarczy antykryzysowych. Powstała także nowa grupa na Facebooku 
„Raciborscy Przedsiębiorcy”, gdzie rozpoczęto projekt promujący miejscowy 
biznes w ramach kampanii #SRC47400: # kupujteraz oraz #kupujwraciborzu. 
W związku ze wsparciem lokalnych przedsiębiorców przeprowadzono kampanię 
promocyjną „Kupuj w Raciborzu”. W ramach kampanii promowano zakupy lokalne 

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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oraz tzw. zakupy odroczone, promowano oferty przedsiębiorców  w mediach 
społecznościowych, wykupiono baner reklamowy, opublikowano serię materiałów 
reklamowych, stworzono podzakładkę na stronie www.przedsiebiorczyraciborz.pl 
„druki#koronawirus”, wydrukowano i wyklejono 3 bilbordy na terenie Miasta 
zachęcające do lokalnych zakupów.  
Promowano inicjatywę MiastoCOVIDziBiznes w lokalnym tygodniku.  
Ponadto zaktualizowano tablicę informacyjną promującą tereny inwestycyjne 

przy ul. 1 Maja oraz Cecylii/Gospodarczej.  

Kontynuowano promocję programu “Lokale na Start” poprzez strony 

internetowe www.raciborz.pl, www.przedsiębiorczyraciborz.pl, profil na 

Facebooku. Promowano tereny inwestycyjne w zakładce Invest in Racibórz.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba opracowanych materiałów 

promocyjnych 

3 13 700 zł – kampania promocyjna „Kupuj  

w Raciborzu” koszty poniesione w ramach 

przyznanej dotacji „Inkubator Przedsiębiorczości 

w Raciborzu”. 

1180,80 zł –kampania informacyjna w lokalnej 

prasie 

2 201,70 zł – aktualizacja tablic przy ul. 1 Maja 

oraz Cecylii/Gospodarczej 
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2. Promocja miasta w ujęciu krajowym i międzynarodowym. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Aktywna współpraca instytucjonalna 

w wymiarze krajowym i międzynarodowym  

w celu promocji raciborskich terenów 

inwestycyjnych. 

Miasto kontynuowało nawiązaną w poprzednich latach współpracę 

z instytucjami otoczenia biznesu oraz promowało Racibórz i miejskie tereny 

inwestycyjne: 

 w bazie Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, 

 na stronie internetowej Invest In Silesia w ramach współpracy ze 

Śląskim Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera działającym 

w Strukturach Urzędu Marszałkowskiego, 

  na mapie terenów inwestycyjnych Katowickiej Specjalnej Strefy 

Ekonomicznej, 

  podczas Forum Rozwoju Lokalnego, organizowanego przez Związek 

Miast Polskich, w ramach wygłoszonej prelekcji pn. „Rozwój 

przedsiębiorczości w miastach średnich – dobre praktyki na przykładzie 

Miasta Racibórz”, 

 podczas konferencji dotyczącej standardów obsługi inwestora 

w samorządzie, przygotowanej przez Śląskie Centrum Obsługi Inwestora 

i Eksportera w ramach projektu Power.  

Miasto Racibórz 

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora)  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

Nazwa wskaźnika Wartość Poniesione koszty w zł 

Liczba podpisanych umów o współpracy z 

instytucjami krajowymi i międzynarodowymi 

w celu promocji raciborskiego potencjału 

inwestycyjnego. 

0 

 

Brak 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Udział w przedsięwzięciach promujących 

przedsiębiorczość oraz działaniach 

skierowanych do inwestorów. 

Działania w zakresie promowania przedsiębiorczości i terenów inwestycyjnych 

polegały na m.in.: 

1) Organizacji „Konkursu na Najlepszy Biznesplan”. 

2) Organizacji i udziale w konferencji pt. „Praktyka zarządzania strategicznego 

rozwojem gminy” w Sali konferencyjnej Zamku Piastowskiego w Raciborzu. 

3) Organizacji i udziale w spotkaniu przedsiębiorców z doradcą strategicznym 

i ekspertem od finansów, Stefanem Kawalcem. 

4) Organizacji i udziale w spotkaniu przedsiębiorców z podsekretarzem stanu  

w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Pawłem Jabłońskim. 

5) Współorganizacji i udziale w wydarzeniu pn. ”Festiwal Perspektyw Online”  

w ramach projektu edukacyjno-medialnego pn. „InspiratON – Czas na 

Zawodowców”. 

6) Promocji miejskich działań z zakresu wspierania przedsiębiorczości i obsługi 

inwestorów w ramach prelekcji pn. „Rozwój przedsiębiorczości w miastach 

średnich – dobre praktyki na przykładzie Miasta Racibórz”. 

7) Organizacji szkolenia „Pracownicze Plany Kapitałowe”. 

8) Uczestnictwo w szkoleniu „Standardy obsługi inwestora w samorządzie”. 

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba wydarzeń gospodarczych o zasięgu 

regionalnym, krajowym oraz zagranicznym,  

w których wzięto udział. 

8  37 210,00 zł 
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3. Działania promocyjno-informacyjne ukierunkowane na lokalny rynek i regionalny. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Kampanie informacyjno - promocyjne 

eksponujące potencjał inwestycyjny miasta 

oraz lokalnych przedsiębiorców. 

1. Dnia 11 grudnia 2020 r. odbył się V finał konkursu na najlepszy raciborski 

biznesplan, który wygrała Katarzyna Jasińska i jej firma Pusty Hasiok, otrzymując 

Nagrodę Prezydenta Miasta Racibórz, czyli 5000 zł. Kolejne miejsce w konkursie 

przypadło Jarosławowi Armatysowi i jego platformie carsharingowej „Lendly.pl” 

(w ramach nagrody otrzymał kampanię reklamową Google Ads ufundowaną 

przez firmę Silence). Miejsce trzecie zajął Mateusz Siepetowski, który prowadzi 

naukę tańca breakdance online – do niego trafił laptop ufundowany przez firmę 

Komputronik Racibórz oraz Internet za 1 zł przez 12 miesięcy od firmy 

Ostrog.net. Dodatkowo na wszystkich finalistów czekała fotograficzna sesja 

biznesowa oraz reklamowy spot wideo ufundowany przez Inkubator 

Przedsiębiorczości. Ze względu na obostrzenia koronawirusowe finał 

zorganizowano online.  

W ubiegłym roku w skład jury weszli: 

– Anna Kobierska-Mróz – Naczelnik Wydziału Rozwoju Urzędu Miasta  

w Raciborzu 

– Leon Fiołka – Przewodniczący Rady Miasta Racibórz 

– Wojciech Kamiński – właściciel Migawka CAFE 

– Sebastian Składny – prezes Barmix Sp. z o.o 

– Piotr Dominiak – przedstawiciel Inkubatora Przedsiębiorczości w Raciborzu. 

 

2. Uczestniczono w wydarzeniu pn. „Festiwal Perspektyw Online” w ramach 

projektu edukacyjno – medialnego pn. „InspiratON – Czas na Zawodowców” 

organizowanego przez Wydawnictwo Nowiny. Celem Festiwalu Perspektyw było 

przedstawienie uczniom kończącym szkołę podstawową oferty raciborskich szkół 

ponadpodstawowych ukierunkowanych na kształcenie techniczne i zawodowe,  

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 

Rzecznik Prasowy 

Powiat Raciborski 

Raciborska Izba Gospodarcza 
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a także wskazanie jak ważny jest właściwy wybór szkoły i kierunku kształcenia  

z odnalezieniem się na rynku pracy oraz ewentualnymi kierunkami studiów. 

 

3. Przedsiębiorcy brali udział w licznych szkoleniach organizowanych 

online, m.in. „Wsparcie przedsiębiorców w czasie pandemii”, „Tarcza 

antykryzysowa”, „Platforma PUE”, „Zmiany podatkowe”. 

 

4. Z   uwagi   na   zaistniałą   sytuację   epidemiologiczną,   związaną   

z ogłoszeniem   przez   Światową Organizację   Zdrowia   pandemii   koronawirusa   

(wywołującego   COVID-19)   nie   odbyło  się   wydarzenie informacyjno-

promocyjne,   w   ramach   którego   uczniowie   ostatnich   klas   szkół 

zawodowych, uczelni i placówek edukacyjnych mogliby zapoznać się z ofertami 

pracy raciborskich firm (Festiwal Przedsiębiorczości).  

 

5. Przeprowadzono liczne spotkania i rozmowy z potencjalnymi inwestorami.  

W roku 2020 r.  nawiązano kontakt z 46 przedsiębiorcami z różnych branż. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

Nazwa wskaźnika Wartość Poniesione koszty w zł 

Liczba przeprowadzonych kampanii 

informacyjno-promocyjnych 

5  32 599,97 zł 

Liczba opublikowanych materiałów 

medialnych dotyczących przedsiębiorczości 

223  Brak (w ramach działalności Inkubatora 

Przedsiębiorczości) 

Liczba wyróżnionych i nagrodzonych 

przedsiębiorców 

4  5 000 zł – nagroda za Najlepszy Biznesplan 

Liczba przeprowadzonych szkoleń dla 

przedsiębiorców 

9  Brak (w ramach Inkubatora Przedsiębiorczości) 
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III. Rozwój przedsiębiorczości i wspieranie lokalnego rynku pracy. 

 

1. Wielopłaszczyznowa informacja i komunikacja w obszarze lokalnego rynku pracy. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wdrożenie schematu efektywnej komunikacji 

bezpośredniej (regularne spotkania) 

i elektronicznej na linii Urząd Miasta - lokalni 

przedsiębiorcy. 

Pracownicy Referatu Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora na bieżąco 

realizowali zadania  związane z obsługą przedsiębiorców i inwestorów poprzez: 

1) Spotkania indywidualne, rozmowy telefoniczne, podczas których udzielano 

informacji na temat terenów inwestycyjnych, ulg w podatku od nieruchomości, 

wsparcia w ramach Tarczy antykryzysowej, obowiązujących stawkach 

podatkowych czy opłatach za wynajem lokali, możliwościach wsparcia 

finansowego poprzez inne instytucje. 

2)Komunikację bezpośrednią poprzez Inkubator Przedsiębiorczości, którego 

doradcy w sposób bezpłatny udzielali kompleksowego wsparcia raciborskim 

przedsiębiorcom i mieszkańcom zainteresowanym podjęciem działalności 

gospodarczej.  

3) Portal PrzedsiębiorczyRaciborz.pl jako źródło informacji i wiedzy o lokalnym 

biznesie. Opublikowano 236 postów na portalu społecznościowym 

facebook.com/PrzedsiebiorczyRaciborz o łącznym zasięgu 372 144 

użytkowników. Przedsiębiorczyraciborz.pl odwiedziło ponad 5,4 tys. osób. Portal 

ten odegrał znaczącą rolę podczas tzw. „lockdownu” spowodowanego epidemią 

COVID – 19.  

4) Portal raciborz.pl, który obok portalu przedsiebiorczyraciborz.pl również 

stanowił podstawowe źródło informacji dla przedsiębiorców.  

 

 

 

Wydział Rozwoju 

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba użytkowników portalu Silesia Info.org 

oraz Przedsiębiorczy Racibórz 

215 694 – sumaryczny zasięg postów na facebooku/przedsiebiorczyraciborz 

5 586 – ogólna liczba odwiedzających Przedsiębiorczy Racibórz i Silesiainfo.org 

 Koszt prowadzenia portali ujęty w dotacji 

„Inkubator Przedsiębiorczości w Raciborzu”. 

Liczba narzędzi bezpośredniej komunikacji  

z przedsiębiorcami 

5 (spotkania indywidualne, spotkania w Inkubatorze, portale: Przedsiębiorczy 

Racibórz, Silesiainfo, raciborz.pl) 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie udziału przedsiębiorców w życiu 

gospodarczym miasta poprzez utrzymanie 

regularnego funkcjonowania Konsultacyjnej 

Rady Gospodarczej. 

Konsultacyjna Rada Gospodarcza sprawuje funkcje opiniodawczo–doradcze 

w sprawach związanych z rozwojem gospodarczym miasta Racibórz, 

reprezentuje lokalne środowiska gospodarcze oraz wspiera działania 

Prezydenta Miasta Racibórz swą wiedzą, doświadczeniem oraz znajomością 

problemów gospodarki miasta. 

W okresie sprawozdawczym, funkcjonowała Rada Gospodarcza  powołana 

Zarządzeniem Prezydenta Miasta Racibórz z dnia 29 maja 2019 r.  

W roku 2020 odbyło się 5 posiedzeń Konsultacyjnej Rady Gospodarczej 

zarówno stacjonarnie, jak i ze względu na stan epidemiologiczny, zdalnie:  

13 lutego 2020 r., 26 marca 2020 r., 7 kwietnia 2020 r., 4 czerwca 2020 r. oraz 

7 października 2020 r. 

Na wyżej wymienionych posiedzeniach omawiano następujące zagadnienia: 

 Koncepcja utworzenia Parku Kulturowego w Raciborzu, 

Wydział Rozwoju  

(Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora) 
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 Formy wsparcia przedsiębiorców ze strony Urzędu Miasta i rządowej 

Tarczy antykryzysowej (informowano o podjętych działaniach  

i postępach prac związanych z udzieleniem pomocy lokalnym 

przedsiębiorcom), 

 Omówiono kwestię opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
które są ponoszone przez przedsiębiorców, 

 Dyskutowano o  opłatach parkingowych oraz opłatach za zajęcie pasa 
drogowego i miejsc przy lokalach gastronomicznych.  

 Przedstawiono Raport Monitoringowy z realizacji w roku 2019 
„Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz 
2015 – 2020”. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba spotkań Konsultacyjnej Rady 

Gospodarczej przy Prezydencie Miasta 

5  Brak 
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2. Kreowanie i efektywna współpraca z Instytucjami Otoczenia Biznesu, podmiotami rynku pracy oraz instytucjami finansowymi działającymi na rynku 

lokalnym. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zacieśnienie/rozszerzenie współpracy  

z organizacjami i instytucjami działającymi 

na lokalnym rynku w celu rozwoju 

przedsiębiorstw. 

Realizowano zadanie publiczne w zakresie działalności wspomagającej rozwój 

gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości tj. „Inkubator Przedsiębiorczości 

w Raciborzu”. Wykonawcą zadania było Centrum Rozwoju Inicjatyw 

Społecznych.  

Działalność Inkubatora to: 

 Promocja gospodarcza Miasta Racibórz i działalności Inkubatora 

Przedsiębiorczości poprzez prowadzenie serwisu Przedsiębiorczy 

Racibórz oraz media społecznościowe,  

 Kampania promocyjna w mediach społecznościowych i na stronie 

przedsiebiorczyraciborz.pl (stworzenie dedykowanej zakładki na 

stronie pn. Druki#Koronawirus, utworzenie grupy na Facebooku 

„Raciborscy Przedsiębiorcy”), 

 Organizacja Konkursu na Najlepszy Biznes Plan – 1 zorganizowany 

konkurs (2020), 

 Kampania promocyjna „Kupuj w Raciborzu” w mediach 

społecznościowych, 

 Doradztwo Biznesowe (usługi doradcze i informacyjne) w wymiarze 

32 godzin miesięcznie w formie stacjonarnej i online, 

 Zrealizowano 13 wydarzeń biznesowych online, w których 

uczestniczyło 1021 osób oraz 1 wydarzenie na żywo, 

 Przeprowadzono 93 indywidualne usługi doradcze, 

 Zorganizowano 7 spotkań konsultacyjno-informacyjnych w formie 

stacjonarnej i zdalnej.  

Z uwagi na sytuację związaną ze stanem epidemicznym, doradztwo 

prowadzone było zdalnie (telefonicznie i online) i obejmowało dodatkowe 

zagadnienia m.in: 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych 
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 Wsparcia przedsiębiorców w zakresie korzystania z narzędzi online do 

zakupów zawieszonych (np. zrzutka.pl, bonyjutra.pl, voucher.com.pl), 

 Prowadzenia firmy poprzez narzędzia internetowe,  

 Prowadzenia promocji i marketingu w Internecie.  

W okresie sprawozdawczym CRIS miał ograniczone możliwości współpracy  

z instytucjami otoczenia biznesu, co wynikło wprost z narzucanych obostrzeń. 

Niemniej nawiązano efektywną współpracę z Zakładem Ubezpieczeń 

Społecznych (przeprowadzono szereg cieszących się dużym zainteresowaniem 

webinariów na temat przeciwdziałania skutkom kryzysu gospodarczego  

i korzystania z pomocy oferowanej w ramach tzw. „tarcz antykryzysowych”). 

Współpracowano z Ośrodkiem Wsparcia Ekonomii Społecznej w zakresie 

konsultacji na temat wsparcia finansowego dla osób zainteresowanych 

stworzeniem przedsiębiorstw społecznych. Wspólnie z Polskim Funduszem 

Rozwoju organizowano szkolenie dot. pracowniczych planów kapitałowych. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba udzielonych dotacji 1 140 000 zł 

Liczba wdrożonych rozwiązań doradczych  

i organizacyjnych 

5 (doradztwo, szkolenia, spotkania informacyjne, Mobilny Punkt Informacyjny, 

wydarzenia biznesowe) 

Liczba spotkań z przedsiębiorcami 7 – spotkań 

32 godz/m-ąc – doradztwo 

14 – wydarzenia biznesowe 

1 - Konkurs na Najlepszy Biznes plan 
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3. Aktywne działania stymulujące rozwój przedsiębiorczości, tworzenie nowych miejsc pracy (w tym promocja samozatrudnienia)  

i podejmowania zatrudnienia jako zachęty do wiązania swojej przyszłości z Raciborzem. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Zapewnienie kompleksowych instrumentów 

wsparcia dla osób bezrobotnych oraz 

rozpoczynających działalność gospodarczą. 

1. Program aktywizacji zawodowej bezrobotnych zamieszkujących na wsi. W ramach 

projektu zaktywizowano 8 osób bezrobotnych. Pięć osób uzyskało jednorazowe środki 

na rozpoczęcie działalności gospodarczej, a trzy osoby bezrobotne zostały zatrudnione 

w ramach wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. 

 

2. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy  

w ramach projektu pod nazwą „Klub integracji społecznej w Raciborzu” 

współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu  

Społecznego w ramach RPO Województwa Śląskiego na lata 2014 -2020. Lider 

projektu, Stowarzyszenie Persona działające na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia 

Psychicznego wraz z partnerami tj. Powiatem Raciborskim/PUP w Raciborzu oraz 

Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych w Rybniku, dla osiągnięcia celu głównego 

wykorzystało instrumenty aktywnej integracji o charakterze społecznym, zawodowym  

i edukacyjnym, które przyczyniły się do osiągnięcia zaplanowanych wskaźników 

rezultatu bezpośredniego i produktu. Od początku realizacji projektu, wsparcie 

otrzymało 101 mieszkańców powiatu raciborskiego w wieku 16-64 lata, 

doświadczających wykluczenia społecznego z powodu niepełnosprawności, zaburzeń 

psychicznych oraz bezrobocia poprzez uczestnictwo w KIS. Powiatowy Urząd Pracy 

objął wsparciem 39 os. bezrobotnych z czego zatrudnienie efektywne podjęło 17 os.  

W 2020 r. w ramach projektu PUP prowadził pośrednictwo pracy dla uczestników 

projektu. Realizacja projektu trwała od 1 maja 2018 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

3. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych poprzez zastosowanie następujących 

form wsparcia: dofinansowanie (jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej), bony na zasiedlenie, staże, szkolenia, bony szkoleniowe, studia 

podyplomowe w ramach projektu pt. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez 

pracy powiecie raciborskim (IV), współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 
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Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej I „Osoby młode na rynku pracy”, 

Działanie 1.1. „Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku 

pracy – projekty pozakonkursowe” Poddziałanie 1.1.1 „Wsparcie udzielane  

z Europejskiego Funduszu Społecznego” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja 

Rozwój.  

4. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych, gdzie zastosowano następujące formy 

wsparcia: dofinansowanie (jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej) staże, szkolenia, studia podyplomowe w ramach projektu pt. 

„Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ zarejestrowanych w Powiatowym 

Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)”, współfinansowanego ze środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego, w ramach Osi priorytetowej VII „Regionalny rynek pracy”, 

Działanie 7.2 „Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy  

i pozostających bez zatrudnienia – projekty pozakonkursowe (dla publicznych służb 

zatrudnienia)”Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 

2014 -2020.  

5.Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych (bezrobotnych oraz poszukujących 

pracy niepozostających w zatrudnieniu) finansowanych ze środków PFRON, poprzez 

zastosowanie form wsparcia takich jak: jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, staże, refundacje kosztów wyposażenia stanowiska pracy.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba osób bezrobotnych korzystających  

ze wsparcia dla osób planujących rozpocząć 

działalność gospodarczą na terenie 

Raciborza 

35 

 
 

2 768 743,13 zł 
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Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób  

z Raciborza z grupy 50+ 

0  

Liczba utworzonych miejsc pracy dla osób  

z Raciborza z grupy 30+ 

2 

Liczba osób, które skorzystały z projektu 

„Aktywizacja osób młodych pozostających 

bez pracy w powiecie raciborskim (IV)” 

143 

Liczba wyposażonych/doposażonych miejsc 

pracy dla osób bezrobotnych w Raciborzu 

7 

Liczba osób, które skorzystały z bonów 

zatrudnieniowych 

0 

Liczba osób z Raciborza, które skorzystały  

z programu stażowego 

115 

Liczba osób z Raciborza korzystających  

z poradnictwa zawodowego 

266 

Liczba cudzoziemców, którzy skorzystali 

z pomocy PUP w tym: 

1. Liczba zarejestrowanych oświadczeń 

2. Liczba wydanych zezwoleń na pracę 

sezonową 

927 

 

857 

70 

Liczba przedsiębiorców, którzy skorzystali ze 

wsparcia PUP w tym: 

1. Wsparcie zgodnie z tarczą antykryzysową 

3 812 

 

3 677 
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ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

 

Zapewnienie efektywnie działającego  

i dostępnego finansowo systemu opieki 

żłobkowej i przedszkolnej. 

W 2020 r. na terenie miasta znajdowało się 20 placówek przedszkolnych  

(w tym 4 prywatne), 3 żłobki (w tym 2 prywatne i 1 publiczny) oraz  

4 placówki opieki dziennej. Miasto udziela dotacji prywatnym placówkom 

opieki nad dziećmi do lat 3. W roku 2017 zwiększono dotację dla podmiotów 

prywatnych prowadzących żłobki z 300 zł na 500 zł na każde dziecko lub tzw. 

dziennego opiekuna. W 2020 r. utrzymano ten sam poziom dofinansowania. 

Obecnie trwa budowa nowego miejskiego żłobka w dzielnicy Ostróg. 

Zakończenie inwestycji i oddanie budynku do użytku planowane jest  

z końcem roku bieżącego.  

Przedszkola niepubliczne otrzymują dotacje na każde dziecko wynikającą 

z przepisów ustawy o finansowaniu zadań oświatowych i wynosi 75% 

podstawowej kwoty dotacji dla przedszkoli. 

Wydział Edukacji 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 
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Liczba dzieci korzystających z opieki przedszkolnej 

i żłobkowej 

1894 

Liczba wszystkich dzieci uczęszczających do prywatnych i gminnych placówek 

żłobkowych i przedszkolnych 

2 733 191,62 zł 

Dofinansowanie w formie dotacji przekazane dla niepublicznych przedszkoli 

2 733 191,62zł 

Dofinansowanie w formie dotacji przekazane podmiotom  prowadzącym 

żłobki publiczne 

825 500,00 zł 

Dofinansowanie w formie dotacji przekazane prywatnym podmiotom 

prowadzącym dziennego opiekuna i żłobki  

 

500,00 zł (dopłata do dziecka uczęszczającego do 

prywatnego żłobka lub tzw. dziennego 

opiekuna).Dopłata do dziecka uczęszczającego 

do prywatnego przedszkola: kwota dotacji 

przypadająca na 1 ucznia niebędącego uczniem 

niepełnosprawnym w niepublicznych 

przedszkolach stanowi 75% podstawowej kwoty 

dotacji dla przedszkoli, kwota dotacji na ucznia 

niepełnosprawnego w przedszkolu 

niepublicznym przysługuje w wysokości nie 

niższej niż kwota przewidziana na takiego ucznia 

niepełnosprawnego przedszkola w części 

oświatowej subwencji ogólnej dla gminy. 

Dopłaty są udzielane w formie dotacji. 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Rozwój Platformy Innowacji Energooszczędnych Brak działań w roku 2020  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba działań wspierających rozwój technologii 

OZE 

0 Brak 
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IV. Edukacja dostosowana do lokalnego rynku pracy 

1. Promocja i edukacja w obszarze przedsiębiorczości poprzez realizację projektów edukacyjnych i innych przedsięwzięć skierowanych do dzieci 

i młodzieży. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Poprawa jakości kształcenia zawodowego 

w Powiecie Raciborskim. 

Mając na celu poprawę jakości kształcenia zawodowego w 2020 r. 

realizowane były następujące zadania: 

1. Projekt "Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego  

w Powiecie Raciborskim - CKZiU nr 2 "Mechanik". Od września 2017 r. 

do sierpnia 2020 r.  w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

„Mechanik” realizowany był projekt pod nazwą: „Podniesienie jakości  

i atrakcyjności kształcenia zawodowego w Powiecie Raciborskim – CKZiU 

nr 2 „Mechanik”. W programie edukacyjnym realizowanym w ramach 

projektu uczestniczyło 100 uczniów z różnych klas   i   zawodów   technikum   

oraz   branżowej   szkoły   I   stopnia.   Uczniowie   brali   udział  

w specjalistycznych   kursach certyfikowanych, w zajęciach warsztatowych 

na uczelniach, wizytach studyjnych w firmach. Ponadto 70 uczniów 

skierowanych zostało do lokalnych firm na dodatkowe staże zawodowe 

w wymiarze 150 godzin. Realizacja założeń programowych projektu miała na 

celu ułatwienie uczniom w przechodzeniu z etapu kształcenia do etapu 

zatrudnienia. W projekcie uczestniczyło również 15 nauczycieli przedmiotów 

zawodowych pokrywających się z kierunkami kształcenia uczniów biorących 

udział w projekcie, którzy również zdobyli dodatkowe kwalifikacje 

i kompetencje. W ramach projektu, zakupione zostało dodatkowe 

wyposażenie oraz pomoce  dydaktyczne do pracowni nauki zawodów: 

- maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych, 

- pomiarów elektrycznych, 

- mechatroniczna, 

 

Powiat Raciborski 
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- odnawialnych źródeł energii, 

- obróbki skrawaniem, 

- informatyczna 1 

- informatyczna 2 

- automatyki, urządzeń dozorowych i alarmowych, 

- techniczna, mechaniki i podstaw konstrukcji maszyn, 

- rysunku technicznego CAD/CAM. 

Pracownie te zostały wyremontowane i wyposażone w sprzęt w latach 2017-

2018 w ramach innego projektu "Nowoczesne pracownie do praktycznej 

nauki zawodów w Powiecie Raciborskim" współfinansowanego przez Unię 

Europejską z EFRR w ramach RPO WSL na lata 2014-2020. 

2. Projekt   "Podniesienie   jakości   i   atrakcyjności   kształcenia 

zawodowego   w   Powiecie Raciborskim – CKZiU nr 1”. Projekt realizowany 

był w dwóch placówkach od września 2018 r. do końca lutego 2020 i był 

współfinansowany ze środków UE w ramach RPO WSL 2014-2020.  

 

a) Realizacja projektu w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 

nr 1 w Raciborzu. W projekcie uczestniczyło 30 uczniów i 9 nauczycieli 

zawodów: technik analityk, technik architektury krajobrazu, technik 

budownictwa, technik hotelarstwa oraz technik żywienia i usług 

gastronomicznych. W pierwszej fazie projektu uczniowie uczestniczyli  

w zajęciach z doradztwa zawodowego. W kolejnym etapie uczniowie wraz  

z nauczycielami wzięli udział w dodatkowych kursach podnoszących ich 

kompetencji i kwalifikacje zawodowe, m.in.:  

- „Metody badań drobnoustrojów, w tym chorobotwórczych dla człowieka", 

- „Metody badań produktów spożywczych na obecność bakterii 

chorobotwórczych, drożdży, pleśni, metali ciężkich metodami klasycznymi  

i instrumentalnymi”, 

- „Florysta”, 

- „Projektowanie i zakładanie ogrodów”, 

- „Operator koparko-ładowarki klasy III”, 
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- „Operator wózka widłowego (kategoria uprawnień II WJO) wraz  

z bezpieczną wymianą butli gazowej”, 

- „Manager usług hotelarskich", 

- „Sprzedaż usług hotelowych, czyli jak zainteresować klienta ofertą?”, 

- „Barman – kurs dla początkujących”, 

- „Barista – kurs dla początkujących”. 

 

Dodatkowo 15 uczniów wzięło udział w dodatkowych stażach zawodowych 

w lokalnych firmach w wymiarze 150 godzin. Uczniowie wraz  

z nauczycielami wzięli również udział w wizytach studyjnych w lokalnych 

firmach oraz zajęciach warsztatowych na uczelniach. W ramach 

dofinansowania, pracownie: gastronomiczne z obsługą klienta, budowlana, 

architektury   krajobrazu,   chemiczne   i   hotelarska,   doposażone   zostały   

w   sprzęt   i   pomoce dydaktyczne oraz meble. Pracownie zostały 

wyremontowane i wyposażone w sprzęt w latach  2017-2018 w ramach 

innego projektu "Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów  

w Powiecie Raciborskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFRR 

w ramach RPO WSL 2014-2020. 

 

b) Realizacja projektu w Zespole Szkół Ekonomicznych w Raciborzu.  

W  projekcie  uczestniczyło  12  uczniów oraz 2  nauczycieli   ZSE. Uczniowie  

wzięli   udział w dodatkowych zajęciach  doradztwa zawodowego, które 

pozwoliły zbadać mocne i słabe strony, a następnie zaplanować optymalnie 

dalszą ścieżkę edukacyjną w ramach projektu. Następnie, uczniowie  

i nauczyciele wzięli udział w kursach doskonalących umiejętności zawodowe, 

m.in.: 

1. Kurs „Techniki sprzedaży, profesjonalny przedstawiciel handlowy” 

2. Kurs "Fotografii cyfrowej i fotografii produktowej" 

Zorganizowane zostały również wizyty studyjne w lokalnych firmach oraz 

zajęcia warsztatowe. 6 uczniów wzięło udział w stażach zawodowych  

w wymiarze 150 godzin w lokalnych firmach. Zajęcia w ramach projektu 

realizowane były m.in. w laboratorium reklamy wizualnej doposażonej  
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w ramach przedmiotowego projektu oraz w ramach innego projektu 

"Nowoczesne pracownie do praktycznej nauki zawodów w Powiecie 

Raciborskim" współfinansowanego przez Unię Europejską z EFR w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020. 

3. Projekt   "Podniesienie   jakości   i   atrakcyjności   kształcenia 

zawodowego   w   Powiecie Raciborskim – Zespół Szkół Ekonomicznych  

w Raciborzu, etap II". Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. do 31.12.2022 

r. Projekt cechuje indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane 

doradztwo zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże 

uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej 

uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 

28 miesięcy trwania projektu 52 uczniów i 15 nauczycieli Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Raciborzu skorzysta z   oferty   dodatkowego   doradztwa   

zawodowego   dla   uczniów,   płatnych   staży   uczniowskich 

zorganizowanych   przy współpracy   z   pracodawcami.   Ponadto 15   

nauczycieli   zdobędzie   nowoczesne kwalifikacje i kompetencje branżowe. 

Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia laboratoryjne na uczelni wyższej oraz 

zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu zaznajomienia uczniów ze specyfiką 

pracy w danym zawodzie oraz nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca 

zorganizowane zostaną wizyty studyjne w firmach. 

 

4. Projekt   "Podniesienie   jakości   i   atrakcyjności   kształcenia   

zawodowego   w   Powiecie Raciborskim   –   Centrum   Kształcenia 

Zawodowego   i   Ustawicznego   nr   1   w   Raciborzu, etap II". Okres 

realizacji projektu 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. Głównym celem projektu 

jest wzrost jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego w CKZiU nr 1  

w Raciborzu oraz wzmocnienie zdolności do podjęcia zatrudnienia 56 

uczniów poprzez realizację spójnej, dostosowanej do potrzeb i możliwości 

uczniów, edukacyjnej ścieżki rozwoju zawodowego oraz umożliwienie  

10 nauczycielom teoretycznego i praktycznego doskonalenia umiejętności  

i kompetencji zawodowych w formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych 
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oraz umiejętności uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. 

Podniesienie jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr1, zostanie 

osiągnięte również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak by 

spełniało wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia 

doposażenie 7 pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny 

niezbędny m.in. do realizacji podstaw programowych kształcenia 

zawodowego. 

5. Projekt   "Podniesienie   jakości   i   atrakcyjności   kształcenia   

zawodowego   w   Powiecie Raciborskim   –   Centrum   Kształcenia   

Zawodowego   i   Ustawicznego   nr   2   „MECHANIK” w Raciborzu, etap II". 

Okres realizacji projektu 01.09.2020 r. do 31.12.2022 r. Projekt cechuje 

indywidualna ścieżka rozwoju zawodowego, sprofilowane doradztwo 

zawodowe, dedykowane kursy certyfikowane, płatne staże uczniowskie, 

wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej uczelni oraz 

doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne. W ciągu 28 miesięcy 

trwania projektu 60 uczniów i 12 nauczycieli CKZiU nr 2„Mechanik” 

w Raciborzu skorzysta z oferty 300 godzin dodatkowego doradztwa 

zawodowego dla uczniów, płatnych staży uczniowskich zorganizowanych 

przy współpracy z pracodawcami. 12 nauczycieli zdobędzie nowoczesne 

kwalifikacje i kompetencje branżowe. Dodatkowo, uczniowie odbędą zajęcia 

laboratoryjne na uczelni wyższej oraz zajęcia pozaszkolne w firmach. W celu 

zaznajomienia uczniów ze specyfiką pracy w danym zawodzie oraz 

nawiązania kontaktu uczeń-pracodawca zorganizowane zostaną wizyty 

studyjne w firmach. 

Wskaźnik realizacji zadania 

Nazwa wskaźnika Wartość Poniesione koszty w zł 

Liczba nowych lub zmodernizowanych pracowni 

nauki zawodu 

15 zmodernizowanych pracowni nauki zawodu. Projekty dofinansowane ze środków UE 
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Liczba przeprowadzonych szkoleń/kursów 12 

Liczba osób uczestniczących 

w szkoleniach/kursach 

   310 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Realizacja projektów i przedsięwzięć promujących 

przedsiębiorczość oraz opracowanie nowej 

formuły doradztwa zawodowego. 

Podobnie, jak w latach poprzednich w placówkach oświatowych 

prowadzono edukację w formie doradztwa zawodowego. Obejmuje one 

wszystkie etapy edukacji - od przedszkola do szkół ponadpodstawowych. 

Wynika to z podstawy programowej, która jest realizowana w każdej szkole. 

W przedszkolu poprzez zajęcia prowadzone przez nauczyciela w ramach 

zajęć edukacyjnych, natomiast w szkołach podstawowych jako godziny  

w ramach podstawy programowej przez nauczyciela posiadającego 

uprawnienia do nauczania tego przedmiotu. Zajęcia z doradztwa 

zawodowego w klasach VII i VIII Szkół Podstawowych odbywają się raz  

w tygodniu.  

 

   Wydział Edukacji, Kultury i Sportu 

 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

Nazwa wskaźnika Wartość Poniesione koszty w zł 

Liczba wydarzeń promujących przedsiębiorczość 

w szkołach 

10 Brak 

Liczba przeprowadzonych spotkań z uczniów  

z przedsiębiorcami 

12 
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Liczba projektów/przedsięwzięć zapewniających 

edukację w zakresie przedsiębiorczości 

10 

Liczba uczniów uczestniczących w zajęciach  

z przedsiębiorczości 

690 

Liczba godzin doradztwa zawodowego w szkołach 

podstawowych/gimnazjalnych 

340 

Liczba uczniów, którzy skorzystali z doradztwa 

zawodowego 

690 

Liczba godzin zajęć praktycznych z 

przedsiębiorczości realizowanych w szkołach 

20 

Liczba szkół, w których odbywały się lekcje 

przedsiębiorczości 

10 

2. Współpraca strategiczna z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w zakresie oferty edukacyjnej oraz analizy lokalnego rynku pracy. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Przeprowadzenie kompleksowego badania 

potencjału i zapotrzebowania w obrębie 

lokalnego rynku pracy. 

Realizowano działania w ramach projektu „Zintegrowany Program PWSZ  

w Raciborzu” POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17 w ramach Zadania II. 

Program wsparcia świadczenia wysokiej jakości usług przez instytucje 

wspomagające studentów w rozpoczęciu aktywności zawodowej na rynku 

pracy pt. „Dzień Kariery Studenta ”. Projekt objął 36 studentów. Rozpoczęcie 

realizacji - styczeń 2020. W ramach tego działania przewidziano między 

innymi kompleksową edukację w zakresie przedsiębiorczości, która przyjmie 

formę projektów edukacyjnych zapewniających dodatkowe zajęcia 

rozwijające u uczniów umiejętności deficytowe na lokalnym rynku pracy 

oraz wprowadzenie zajęć uwzględniających podstawy przedsiębiorczości 

oraz doradztwo zawodowe. Ponadto, planowane jest nawiązanie 

współpracy szkół ze środowiskiem gospodarczym w celu popularyzacji 

wiedzy z zakresu przedsiębiorczości poprzez organizację wykładów oraz 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa  

w Raciborzu  
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zajęć praktycznych z zakresu prowadzenia małej firmy. Podjęte zostaną 

także działania ukierunkowane na ścisłą współpracę ze środowiskiem 

nauczycielskim w zakresie działań edukacyjnych i potrzeb lokalnego rynku 

pracy. Zaplanowano także organizację między narodowych wymian 

młodzieżowych (np. w ramach programów Europejskiej Współpracy 

Terytorialnej, programu ERASMUS+), których motywem przewodnim będzie 

przedsiębiorczość, a także organizację wydarzeń i imprez promujących 

przedsiębiorczość wśród dzieci i młodzieży - Dzień przedsiębiorczości, Targi 

Biznesu dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

Nazwa wskaźnika Wartość Poniesione koszty w zł 

Liczba przygotowanych opracowań 0 Brak 

Liczba osób rozwijających działalność w obszarze 

przedsiębiorczości akademickiej 

1 

 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Rozwój programu praktyk i staży studenckich 

w mieście oraz powadzenie aktywnych działań 

w obszarze przedsiębiorczości akademickiej. 

Praktyki studenckie są obowiązkowe dla wszystkich (ponad 1250) studentów 

zgodnie z planem studiów realizowane przez cały rok kalendarzowy. Zgodnie 

z Regulaminem studenckich praktyk zawodowych, studenci mogą je 

realizować w firmach/placówkach, z którymi PWSZ ma podpisane 

porozumienie w sprawie organizacji studenckich praktyk zawodowych lub  

Miasto Racibórz 

Powiat Raciborski 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa 
w Raciborzu 
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w innej wybranej przez siebie placówce w swoim miejscu zamieszkania.  

Ponieważ studenci pochodzą z różnych miejscowości praktyki realizowane są  

na terenie całego województwa śląskiego. Najwięcej jednak w powiecie 

raciborskim,  wodzisławskim, rybnickim. Spora grupa studentów pochodzi 

również z województwa opolskiego (np. z Kietrza czy Głubczyc). 

W zależności od studiowanego kierunku/specjalności studenci realizują 

praktyki w placówkach oświatowych (od żłobków po szkoły podstawowe), 

ośrodki oświatowo-kulturalne, zakłady karne, zakłady poprawcze, urzędy 

administracji rządowej i samorządowej, sądy i prokuratury, jednostki 

zespolonej administracji rządowej – służby, inspekcje i straże, inne 

administrujące instytucje rządowe, samorządowe lub pozarządowe, 

instytucje i organizacje, zajmujące się politycznymi i ekonomicznymi 

procesami integracji UE, krajowe i międzynarodowe organizacje,  instytucje 

finansowe, podmioty gospodarcze, fundacje i stowarzyszenia, instytucje 

okołobiznesowe, biura partii politycznych i biura parlamentarzystów, biura 

tłumaczeń, biura podróży, zakłady produkcyjne, biura architektoniczne, 

domy pomocy społecznej, szpitale, ośrodki zdrowia. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba studentów PWSZ korzystających z systemu 

praktyk i staży. 

1250  Brak 

Liczba zorganizowanych wymian młodzieżowych. 0  Brak 

Liczba studentów korzystających z systemu 

praktyk i staży w Urzędzie Miasta 

25 

(w tym 5 studentów z PWSZ) 

 Brak 
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3. Realizacja idei uczenia się przez całe życie i budowy społeczeństwa opartego na wiedzy oraz stwarzanie możliwości elastycznej zmiany profilu 

kwalifikacji pracowników zgodnie z potrzebami rynku pracy. 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Myślę perspektywicznie – kształcę się 

ustawicznie. 

1. Projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy  

w powiecie raciborskim (IV)”. Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych 

w latach 2019-2020 objęła 344 osoby bezrobotne:  

- 35 os. w ramach szkoleń,  

- 163 os. w ramach staży, 

- 65 os. otrzymało jednorazowe środki na podjęcie działalności 

gospodarczej, 

- 76 os. w ramach bonu na zasiedlenie. 

- 5 os. w ramach dofinansowania studiów podyplomowych.  

W 2020 r. i w 2021 r. w ramach finansowania działań wynikających  

z artykułów 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

zostało wprowadzone zadanie "Instrumenty dofinansowania". W ramach 

zadania wsparciem zostanie objętych 775 osób. 

2. Projekt pn.: „Aktywizacja osób bezrobotnych w wieku 30+ 

zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Raciborzu (IV)” 

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych obejmuje 436 osoby bezrobotne:  

- 48 os. w ramach szkoleń,  

- 192 os. w ramach staży, 

- 168 os. otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej, 

- 28 os. otrzyma dofinansowanie studiów podyplomowych.   

W 2020 r. i w 2021 r. w ramach finansowania działań wynikających 

z artykułów 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 

ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

Powiat Raciborski 
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przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, 

zostało wprowadzone zadanie "Instrumenty dofinansowania". W ramach 

zadania wsparciem zostanie objętych 870 osób. 

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba przeprowadzonych szkoleń 0 (wskaźniki będą osiągnięte po realizacji projektu)  Brak 

Liczba osób uczestniczących w szkoleniach 1645 osób 

 

 

ZAŁOŻENIA 

 

REALIZACJA ZAŁOŻEŃ 

 

PODMIOT REALIZUJĄCY 

Wsparcie ze środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego na działania dostosowujące 

kompetencje pracowników do zmieniającej się 

sytuacji gospodarczej. 

Zgodnie z priorytetami wydatkowania środków KFS w 2020 r. określonymi 
przez Ministra Pracy, Rodziny i Polityki Społecznej pracownicy i pracodawcy 
otrzymali wsparcie w postaci: 
1. Wsparcia kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek 
pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; 
2. Wparcia kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; 
3. Wsparcia kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym 
powiecie lub województwie zawodach deficytowych;  
4. Wsparcia kształcenia ustawicznego związku z rozwojem w firmach 
technologii i zastosowaniem wprowadzanych przez firmy narzędzi pracy; 
5. Wsparcia kształcenia ustawicznego w obszarach/branżach kluczowych dla 
rozwoju powiatu/województwa wskazanych w dokumentach 
strategicznych/planach rozwoju; 
6. Wsparcia realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu 

 Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu 
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bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk 
zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla 
nauczycieli kształcenia zawodowego; 
7. Wsparcia kształcenia ustawicznego dla pracowników zatrudnionych  
w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, 
wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez 
MRPiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników 
Zakładów Aktywności Zawodowej.  

 

Wskaźnik realizacji zadania 

 

Nazwa wskaźnika 

 

Wartość 

 

Poniesione koszty w zł 

Liczba podmiotów, które skorzystały ze wsparcia 

w ramach KFS. 

78 

 577 152,68 zł 

 Liczba udzielonych dotacji na szkolenia w KFS 82 
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Podsumowanie 

 

Miniony rok był szczególny ze względu na niepewną sytuację gospodarczą spowodowaną pandemią koronawirusa COVID -19.  Tym samym działania Miasta 

w pierwszej kolejności koncentrowały się na udzielaniu wsparcia lokalnym przedsiębiorcom, w granicach swoich kompetencji i możliwości.  Wśród nich 

znalazły się m.in.: obniżenie do 1 zł miesięcznych stawek czynszu za najem lokali użytkowych w miesiącu kwietniu i maju (wsparciem objęto niemal 170 

przedsiębiorców),  obniżenie do 0,10 zł/m2 stawki opłaty za zajęcie pasa drogowego pod lokalizację ogródków przy lokalach gastronomicznych, zawieszenie 

pobierania opłat w strefie płatnego parkowania.  Utworzono specjalną podstronę na miejskiej stronie internetowej pn. „MiastoCOVIDziBiznes” z dostępnymi 

drukami wniosków składanych do Urzędu Miasta jak i innych instytucji wspierających przedsiębiorców w ramach tzw. tarczy antykryzysowej (ZUS, PUP).  

Zmieniono termin płatności opłaty z tytułu użytkowania wieczystego i opłaty przekształceniowej (w ramach tarczy). Na bieżąco informowano 

przedsiębiorców o możliwości otrzymania ulgi (umorzenie, odroczenie terminów płatności, rozłożenie na raty) w zakresie podatków m.in. od nieruchomości, 

od posiadania środków transportowych, rolnego, leśnego. W ramach Inkubatora Przedsiębiorczości prowadzono doradztwo oraz konsultacje on-line, które 

cieszyły się dużym zainteresowaniem (przede wszystkim doradztwo księgowe oraz doradztwo udzielane przez pracowników  ZUS). Podobnie jak w przypadku 

strony miejskiej, uruchomiono oddzielną zakładkę na stronie przedsiebiorczyraciborz.pl. Powstała także nowa grupa w mediach społecznościowych 

„Raciborscy Przedsiębiorcy”, gdzie promowano miejscowy biznes w ramach kampanii #SRC47400 tj. #kupujteraz oraz #kupujwraciborzu.  

Wprowadzone ograniczenia w prowadzeniu działalności i gospodarczej i niestabilna sytuacja ekonomiczna nie stanęły na przeszkodzie w zakresie pozyskania 

przez Miasto kolejnych inwestorów. W ubiegłym roku sprzedano 4 tereny inwestycyjne o łącznej powierzchni 4,2276 ha. Pozyskano inwestora na 

nieruchomość  o powierzchni 0,1257 ha wraz z trzykondygnacyjnym budynkiem (1932,95 m2) przy ul. Lwowskiej.  Istotnym wydarzeniem była sprzedaż 

ostatniej nieruchomości przy ul. 1 maja. Tym samym teren ten zostanie wkrótce w całości zagospodarowany.   

W zakresie budownictwa mieszkaniowego, w ubiegłym roku oddano do użytku 48 nowych mieszkań przy ul. Łąkowej oraz kontynuowano budowę drugiego 

budynku (kolejne 48 mieszkań). Sprzedano również 18 działek budowlanych przy ul. Koszalińskiej  oraz przygotowano do sprzedaży 35 parceli przy  

ul. Greckiej.  
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Miniony rok to również czas inwestycji drogowych. Na szczególną uwagę zasługują prowadzone prace przy budowie blisko 8 kilometrowego odcinka drogi 

Racibórz-Pszczyna będącej częścią wschodniej obwodnicy miasta.  Realizowano również inwestycje na  DW 935 do Rzuchowa, w tym przebudowano rondo 

przy CKZiU nr 2.  

Rok 2020 kończy okres obowiązywania Programu Wspierania Przedsiębiorczości Miasta Racibórz na lata 2015-2020. Program ten, pierwszy tego typu  

w całym regionie, pozytywnie wpłynął na rozwój przedsiębiorczości w mieście.  Realizowane od 2015 r. działania przyniosły oczekiwane skutki. Stworzono 

Inkubator Przedsiębiorczości,  z którego usług skorzystało  ponad 400 osób.  Wprowadzono program Lokale na Strat, dzięki czemu zagospodarowane zostały 

miejskie lokale użytkowe, a 38 przedsiębiorców znalazło miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Poprzez nawiązanie współpracy z instytucjami 

otoczenia biznesu, prowadzonej aktywnej polityce informacyjnej i ogólnopolskiej, gospodarczej kampanii promocyjnej, Racibórz stał się miejscem 

postrzeganym jako przyjazny biznesowi.  Wyodrębniono i przygotowano tereny inwestycyjne pozyskując na ten cel środki zewnętrzne (ul. Bartka Lasoty,  

ul. Gospodarcza). Przy wykorzystaniu środków zewnętrznych, Referat Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora przeprowadził największą jak do tej pory 

realizowaną przez Miasto kampanię promocyjną. Stworzono spot reklamowy, który emitowano w stacjach telewizyjnych o zasięgu ogólnokrajowym (m.in. 

TVN24, Polsat News, TVP Katowice). W całym kraju prowadzono kampanię billboardową. Informacje o mieście można było znaleźć na billboardach 

zlokalizowanych przy lotniskach i autostradach. Jednocześnie promocja odbywała się poprzez rozgłośnie radiowe i prasę. Dwukrotnie zorganizowano Forum 

Gospodarcze – największe tego typu wydarzenie w regionie.  Powyższe działania wraz z odpowiednio przygotowaną ofertą inwestycyjną oraz kompleksową 

obsługą inwestorów, skutkowały sprzedażą terenów inwestycyjnych o powierzchni ponad 25 ha za niecałe 13 mln zł.    

Obecnie wyzwaniem dla Miasta jest stworzenie nowego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.  Prace nad dokumentem trwają i zostaną zakończone  

w IV kwartale 2021 r. Wspólnie ze Strategią Rozwoju Miasta, Program Wspierania Przedsiębiorczości 2027+ wyznaczy cele strategiczne  

i operacyjne kierunki działań w sferze szeroko rozumianego rozwoju gospodarczego. 

 

 


