
49

137 099 425,71 zł

124 411 347,03 zł

12 688 078,68 zł

Liczba projektów w trakcie realizacji

Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski (zł)

Kwota dofinansowania przyznana (zł)

Wkład własny (zł)

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 ściezki 

rozwoju zawodowego oraz umożliwienie 10 nauczycielom teoretycznego i 

praktycznego doskonalenia umiejętności i kompetencji zawodowych w 

formie pakietu kursów i szkoleń zawodowych oraz umiejętności 

uniwersalnych dostosowanych do wymogów rynku pracy. Podniesienie 

jakości i atrakcyjności kształcenia w CKZiU nr 1, zostanie osiągnięte 

również poprzez doposażenie pracowni szkolnych, tak aby spełniało 

wymogi nowoczesnego rynku pracy. Projekt uwzględnia doposażenie 7 

pracowni szkolnych w nowoczesny sprzęt dydaktyczny niezbędny m.in. do 

realizacji podstaw programowych kształcenia zawodowego.

a) w trakcie: X Brak kontroli

b) zakończony:

16 236,00
 RZ

rzeczowo (data):

0,00

O

finansowo (data):

O

finansowo (data):

3. Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w 

powiecie raciborskim - CKZiU nr 1 w 

Raciborzu, etap II

od 1.09.2020 do 

31.12.2022
Projekt realizowany 

w ramach 

Regionalnego 

Programu 

Operacyjnego 

Województwa 

Śląskiego na lata 

2014 - 2020 ze 

środków 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego

1 856 347,20 zł 1 763 529,84 zł

76 581,36
F

0,00
F

Projekt zakłada objęcie wsparciem 36 uczniów klas trzecich kształcących 

się w zawodach: technik żywienia i usług gastronomicznych, technik 

hotelarstwa, technik budowctwa, technik architektury krajobrazu. W 

ramach projektu uczniowie wyjadą w dwóch 18-osobowych grupach na 

staż zagraniczny. Głównym celem projektu jest podniesienie jakości 

kształcenia zawodowego uczestników, wzrost kompetencji zawodowych, 

osobistych i językowych uczestników projektu. Projekt zaspokaja też 

potrzeby szkoły jakimi są: podniesienie atrakcyjności, zyskanie prestiżu i 

wzrost konkurencyjności na rynku edukacyjnym.

a) w trakcie: X Brak kontroli

b) zakończony:

0,00
 RZ

rzeczowo (data):

0,00

2. Twój krok do europejskiej kariery 

zawodowej 

od 1.10.2020 do 

30.09.2022 
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji 

(FRSE) -Narodowa 

Agencja programu 

ERASMUS+, 

działająca w imieniu 

Komisji Europejskiej 
438 261,00 zł 438 261,00 zł

Powyższy projekt jest kierowany przede wszystkim dla uczniów jednostki 

obejmujących wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne do Irlandii (technicy 

analitycy, architektura krajobrazu i budownictwa) oraz na Majorkę 

(technicy hotelarstwa, żywienia i usług gastronomicznych). Najważniejsze 

cele projektu dotyczą wymiany doświadczeń i podniesienia jakości 

kształcenia zawodowego, zwiększenie mobilności edukacyjnej i 

zawodowej uczniów oraz kadry, wzrostu konkurencyjności na rynku pracy, 

poznania zagranicznego systemu szkolnictwa zawodowego, a ponadto 

doskonalenia znajomości języka angielskiego i wzrostu kompetencji 

osobitych uczestników.

a) w trakcie: X Wskutek pandemii w celu zrealizowania 

projektu zaistniała konieczność wydłużenia 

okresu jego realizacji (pierwotnie projekt 

zakończyć się miał w dniu 30.06.2021r.). 

Brak kontroli

b) zakończony:

0,00
 RZ

rzeczowo (data):

0,00

O

finansowo (data):

Stan realizacji *** Uwagi/ Kontrole projektu **

1. Praktyki zagraniczne najlepszym 

początkiem Twojej kariery 

zawodowej

od 1.07.2019 do 

31.12.2021
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji 

(FRSE) -Narodowa 

Agencja programu 

ERASMUS+, 

działająca w imieniu 

Komisji Europejskiej 
101 944,00 EUR                                                        

(437 462,09 zł)

101 944,00 EUR                              

(437 462,09 zł)

0,00

F

Okres realizacji            

(od kiedy do 

kiedy)

Źródło 

dofinansowania
Wartość projektu

Kwota dofinansowania 

przyznana
Wkład własny * (zł) Krótki opis

Informacja nt. projektów realizowanych przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2021 r.

Stan na 30.06.2021 r.

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU 

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 1 w Raciborzu

Lp.

Nazwa projektu



0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

b) zakończony:

a) w trakcie: X

Fundusze Europejskie: 

784537,28                                      

Budżet Państwa:                               

92 298,50 zł

46 149,26

0,00

0,00

F

RZ

O

5. Klub integracji społecznej w 

Raciborzu

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych objemie 421 osób w tym: 48 

osób w ramach szkoleń, 182 osoby w ramach staży, 163 osób otrzyma 

jednorazowe środki na podjęcie działaności gospodarczej,                                                              

28 osób otrzyma dofinansowanie studiów podyplomowych. W 2020r. i w 

2021r. w ramach finansowania działań wynikających z artykułów  15zzb, 

15zzc, 15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020r. 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 895 osób.

Celem projektu jest objęcie wsparciem 80 osób (w tym 29 osób 

bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Raciborzu) poprzez: podniesienie kompetencji osobistych, społecznych i 

kwalifikacji zawodowych uczestników projektu; pomoc w wychodzeniu z 

izolacji społecznej i zawodowej; przygotowanie do podjęcia zatrudnienia; 

integracja społeczna. Partner projektu - Powiatowy Urząd Pracy w 

Raciborzu jest odpowiedzialny za zaktywizowanie 25 osób bezrobotnych. 

W ramach projektu 20 uczestników będzie mogło skorzystać ze szkolenia 

w ramach Klubu Pracy a kolejne 5 osób zostanie skierowanych na staż. 

Wkład własny urzędu pracy stanowi kwota 42 707,00 zł.

4. Aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Raciborzu (IV).

od 1.01.2019 do 

31.12.2022

od 1.01.2021 do 

31.12. 2022
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

Działanie 1.1 

Poddziałanie 1.1.1

922 985,04 zł

Nie dotyczy

0,00
F

a) w trakcie: X
b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

O

0,00

Nie dotyczyEuropejski Fundusz 

Społeczny RPO WSL 

Działanie 7.2

9 855 915,94 zł 9 855 915,94 zł

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w latach 2021-2022 obejmie 

261 osób bezrobotnych: 21 osób otrzyma bon szkoleniowy, 5 osób 

otrzyma dofinansowanie studiów podyplomowych, 120 osób w ramach 

staży, 60 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działaności 

gospodarczej, 55 osób w ramach bonu na zasiedlenie. 

Nie dotyczya) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

0,00

0,00

F

RZ

O

3. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (V).

od 1.0.1.2019 

do 31.12.2022
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

Działanie 1.1 

Poddziałanie 1.1.1
3 312 854,11 zł 3 312 854,11 zł

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w latach 2019-2020 objęła 

318 osoby bezrobotne: 16 osób w ramach szkoleń, 163 osoby w ramach 

staży, 65 osób otrzyma jednorazowe środki na podjęcie działaności 

gospodarczej, 74 osoby w ramach bonu na zasiedlenie. W 2020r. i 2021r.  

w ramach finansowania działań wynikających z artykułów 15zzb, 15zzc, 

15zze Ustawy z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczegółowych 

rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych oraz niektorych innych ustaw, zostało wprowadzone 

zadanie "Instrumenty dofinansowania". W ramach zadania wsparciem 

zostamie objętych 772 osób.

a) w trakcie: X Nie dotyczy

finansowo (data):

rzeczowo (data):

b) zakończony:

0,00

0,00

0,00

F

RZ

O

2. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (IV).

od 1.01.2019 do 

30.06.2021
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

Działanie 1.1 

Poddziałanie 1.1.1

6 534 025,15 zł 6 534 025,15 zł

O
finansowo (data):

0,00
F

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. 

gosp.dla mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art.. 15 zze4 

ustawy COVID-19)

a) w trakcie: X Nie dotyczy

b) zakończony:

0,00

 RZ

rzeczowo (data):

0,00

1. COVID-19 31.05.2021 Fundusz Pracy

1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu



17 310 971,00 zł

2 062 926,28 zł

Projekt zakończony rzeczowo, Szpital uzyskał w części dotację w formie 

zaliczki, w trakcie rozliczania finansowego, złożono wniosek o refundację, 

projekt w trakcie kontroli zamówień publicznych w projekcie.

Pierwsza kontrola zamówień zakończona 

bez zastrzeżeń, druga kontrola założono 

koretkę finansową 5%, 10% i 25% dla części 

pakietów. Oczekiwana ostatnia kontrola.

Brak

W trakcie kontroli zamówień publicznych.Projekt zakończony rzeczowo. Szpital uzyskał dotację w formie zaliczki. 

Projekt zakończony rzeczowo, w trakcie rozliczania. 

Wniosek w trakcie rozpatrywania przez NFOŚiGW w Warszawie.

1 332 660,00 zł
F

Dofinansowanie w 

ramach POIS -                  

8 416 810,02 zł 

pozostałe w ramach 

wkładu własnego 
10 132 129,44 zł 8 416 810,02 zł

85% środki 

europejskie, 15% 

środki własne

Dotacja NFOIŚiGW w 

formie refundacji w 

kwocie: 17 310 971 

zł. Pożyczka 

komercyjna: 4 580 

714 zł. Środki 

własne: 521 188 zł

100% 

dofinansowanie

2 062 926,28 zł

22 412 871,00 zł

8 884 400,00 zł 7 551 740,00 zł

1 715 319,42 zł

F

0,00
RZ

0,00
O

0,00
RZ

0,00

O

5 101 900,00 zł
F

0,00
RZ

środki z Ministerstwa 

Zdrowia - środki z 

Funduszu 

Przeciwdziałania 

COVID-19 

1 633 440,00 zł 1 633 440,00 zł

0,00

0,00

O

0,00
F

0,00
RZ

0,00

O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Brakw I półroczu nie rozpoczęto prac budowlanych 

rzeczowo (data):

finansowo (data):

a) w trakcie: X

b) zakończony:

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

od 16.02.2021 

do 31.07.2021

umowa 

podpisana w 

lipcu 2021r.

od 01.03.2020 

do 31.05.2021

od 19.06.2019 

do 31.12.2022
a) w trakcie: nie 

rozpoczęto prac

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

2.

3.

4.

5.

Przebudowa z rozbudową szpitala w 

celu stworzenia Szpitalnego 

Oddziału Ratunkowego przy Szpitalu 

Rejonowym im. Dr J. Rostka w 

Raciborzu. Projekt POIS 09.01.00-00-

0362-/18

RPO COVID - "Wsparcie podmiotów 

leczniczych z terenu województwa 

śląskiego w przeciwdziałaniu 

rozprzestrzeniania się COVID-19. - 

RPO WSL 2014-2020 dla Szpitala 

Rejonowego im dr Józefa Rostka w 

Raciborzu"

Głęboka modernizacja oraz 

zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł 

odnawialnych w budynku Szpitala 

Rejonowego im. Dr J. Rostka w 

Raciborzu

Umowa o dofinansowanie nr 

POIS.09.02.00-00-0202/21-

00/374/2021/25                                            

Projektu nr POIS.09.02.00-00-

0202/201 pn. "Wsparcie Szpitala 

Rejonowego w Raciborzu w walce z 

COVID-19 w ramach POIiŚ 2014-

2020"

Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

588 819,03 zł
F

RZ

O

Projekt rozpoczęty.

0,00

6. Umowa o dofinansowanie 

"Zwiększenie dostępu do cyfrowych 

usług publicznych z obszaru e-

zdrowia w Szpitalu Rejonowym im. 

dr Józefa Rostka w Raciborzu" 

od 27.02.2020 

do 30.09.2023
85% Środki 

europejskie, 10% 

Budżet Państwa z 

kontraktu 

Terytorialnego, 5% 

środki własne

3 925 460,20 zł 3 336 641,17 zł
0,00

Brak

Nie dotyczy

F

RZ

O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

finansowo (data):

rzeczowo (data):

inwestycja w trakcie - rozliczono i otrzymano kwotę dotacji w wysokości 

812 566,29 reszta będzie rozliczona do 31.07.2021

F

RZ

Celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie raciborskim, w tym w szczególności 

osób, które pozostają poza rynkiem  pracy w wyniku negatywnych 

skutków pandemii wirusa SARS-CoV-2. Wsparciem w ramach projektu 

zostaną objęte 42 osoby młode w wieku 18-29 lat bez pracy, 

zarejestrowane w PUP jako bezrobotne, z których: 80% stanowią osoby, 

które utraciły zatrudnienie po 1 marca 2020r.; 20% stanowią osoby w 

najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. W projekcie zakłada się wsparcie: 

w zakresie pośrednictwa pracy i/lub doradztwa zawodowego oraz w 

formie prac interwencyjnych i/lub bonów zatrudnieniowych.

0,00

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzu

1.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Modernizacja wentylacji i 

klimatyzacji w szpitalach 

jednoimiennych w związku z COVID-

19

od 21.12.2020 

do 31.07.2021

6.

0,00

0,00

0,00

O

"Wsparcie osób młodych w 

powiecie raciborskim poprzez 

dofinansowania kosztów 

zatrudnienia"

od 1.05.2021 do 

30.04.2023
Europejski Fundusz 

Społeczny RPO WSL 

Oś priorytetowa IX. 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.5

619 458,84 zł 619 458,84 zł



     22 185,57    RZ

a) w trakcie: XPodnoszenie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli kluczem do 

sukcesu uczniów

15.12.2020r. - 

15.12.2022r.
Środki unijne 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja 

Programu 

ERASMUS+
133 549,00 zł 133 549 zł

W przedsięwzięciu bierze udział 16 nauczycieli. W ramach projektu 

odbędą się dwutygodniowe szkolenia kadry nauczycielskiej i kierowniczej 

na Teneryfie (sierpień 2021 i 2022). Projekt stwarza szansę na rozwój 

umiejętności zawodowych z zakresu nowoczesnych technologii, 

coachingu oraz poszerzenia znajomości jezyka angielskiego i poznanie 

języka hiszpańskiego. 

0,00

0,00

W przedsięwzięciu bierze udział 52 uczniów i 15 nauczycieli. Program 

obejmuje: kursy, szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne i staże podnoszące 

kompetencje uczniów i nauczycieli. Doposażenie pracowni językowych 

oraz logistyki i spedycji w sprzęt dydaktyczny, wyposażenie oraz prace 

adaptacyjne. 

Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w 

Powiecie Raciborskim - ZSE w 

Raciborzu, etap II

2. 1.09.2020r. - 

31.12.2022r.
Środki unijne EFS, 

środki z budżteu 

państwa, wkład 

własny Powiatu 

Raciborskiego

1 246 019,31 zł1 311 599,28 zł

O

3. F

b) zakończony:

rzeczowo (data):

Nie była przeprowadzona kontrola

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nie była przeprowadzona kontrola

finansowo (data):

a) w trakcie: X

RZ

0,00 O

F

RZ

O

43 394,40 zł F

0,00

W przedsięwzięciu bierze udział 36 uczniów i 4 nauczycieli -kierunek 

technik ekonomista, logistyk, technik spedytor, technik handlowiec i 

technik organizacji reklamy. Pierwsza 18 osobowa grupa odbyła praktyki 

w Maladze w marcu 2020r., a druga grupa zaplanowana jest do Sweilli w 

marcu 2022r. (Hiszpania). Celem programu jest podniesienie jakości 

kształcenia i rozwoju umiejętności zawowodwych. 

Nie była przeprowadzona kontrolaa) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zespół Szkół Ekonomicznych w Raciborzu

1. Praktyki zagraniczne - wyrównanie 

szans młodzieży na rynku pracy

15.09.2019 - 

14.09.2021,   

aneksowano do 

dnia                 

14.09.2022r.

Środki unijne 

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja 

Programu 

ERASMUS+

                                                      

99 408,00 EUR                                      

(422 633,89 zł)

                                                                   

99 408,00 EUR                                      

(422 633,89 zł)

0,00

0,00

0,00

W dniu 07.07.2021r. beneficjent wystąpił z 

wnioskiem o podpisanie aneksu 

wydłużającego realizację umowy do 

30.09.2022r.

Projekt skierowany jest do pracowników pedagogicznych i kadry 

kierowniczej. Przewidywane działania zgodnie z projektem to: udział w 

kursach metodyczno-językowych, metodycznych, specjalistycznych, 

obserwacja pracy zagranicznych placówek oświatowych, poznawanie 

nowoczesnych i innowacyjnych metoda nauczania oraz pracy 

resocjalizacyjno-wychowawczej i zarządczej.

RZ

0,00

O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach

1. "Rozwój inicjatyw, wymiana myśli, 

rozwój opieki wychowawczej, 

socjalizacyjnej w zakresie 

rehabilitacji niedostosowanych 

społecznie, uzależnionych, z 

zaburzeniami psychicznymi - 

nieletnich przebywających w 

Młodzieżowym Ośrodku 

Wychowawczym w Rudach"

od 1.10.2018 do 

30.09.2021
Program Operacyjny 

Wiedza Edukacyjna 

Rozwoj 2014-2020 

wspołfinansowany z 

Europejskiego 

Funduszu 

Społecznego

129 745,07 zł 129 745,07 zł

0,00
F

0,00

Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

     58 111,71    
F

     38 228,40    
RZ

     96 340,11    

O

RZ

F
Organizacja praktyk zawodowych uczniów Technikum - technik mechanik, 

informatyk, elektryk, mechatronik

Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

od 1.10.2019 do 

30.06.2022
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji

122 896 EUR                       

(533 362 zł)
533 362,00 zł

0,00

0,00

0,00

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego nr 2 w Raciborzu

W ramach projektu przewidziano indywidualną ścieżkę rozwoju 

zawodowego, doradztwo zawodowe, kursy certyfikowane, płatne staże 

uczniowskie, wizyty studyjne w firmach i zajęcia warsztatowe na wyższej 

uczelni oraz doposażenie szkoły w sprzęty i pomoce dydaktyczne 

O

2. Podniesienie jakości i atrakcyjności 

kształcenia zawodowego w 

powiecie raciborskim - CKZiU nr 2 

"Mechanik" w Raciborzu, etap II

od 1.09.2020 do 

31.12.2022
Europejski Fundusz 

Społeczny

1 926 802,08 zł 1 734 121,86 zł

1. Rozwiń zawodowe skrzydła z 

Erasmusem 



Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Geodezji

1. "Scalanie gruntów w obrębach 

Amandów i Krowiarki w Gminie 

Pietrowice Wielkie" 

od 11.01.2017 

do 03.2021r.
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w 

tym: EFRROW 

63,63% BP 36,37%

10 996 282,82 zł 10 996 282,82 zł

0,00

0,00

0,00

RZ

O

Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Postępowanie wszczęto 22 

marca 2017 roku postanowieniem nr SG.661.13.1.2017. Powierzchnia 

gruntów objętych postępowianiem wynosi łącznie      1 329, 1191 ha. 

Liczba działek przed scaleniem wynosiła 782 działki. Ilość działek po 

scaleniu 571 działek. W listopadzie 2019r. wydana została decyzja 

zatwierdzająca projekt scalenia gruntów. W 2020r. w ramach 

zagospodarowania poscaleniowego wykonano zagospodarowanie 

poscaleniowe, tj. remont i przebudowa 19.19 km. dróg transportu 

rolnego, remont, oczyszczenie, udrożnienie istniejących urządzeń 

melioracji wodnych na długości 1,81 km oraz przełożenie rurociągów 

drenarskich na długości 350 mb.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):            

31.12.2020r.

finansowo (data):

Brak

Projekt realizowany jest w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów 

objętych postępowaniem wynosi 670,2564 ha. Liczba uczestników 

scalenia 365, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie 

scaleniowym 270. Liczba działek przed scaleniem wynosi 952 działki, po 

scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w 

przybliżeniu ok. 800 działek. W ramach zagospodarowania 

poscaleniowego planuje się budowę 0,6440 km dróg transportu rolnego, 

remont i przebudowę 11.4780 km. dróg oraz remont, oczyszczenie i 

udrożnienie istniejących urządzeń melioracji wodnych na długości 9,4780 

km.

Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

F

2. "Scalanie gruntów na terenie 

obrębu ewidencyjnego 

Krzyżanowice, gmina Krzyżanowice"

od 18.10.2017 

do 03.2022r.
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w 

tym: EFRROW 

63,63%, BP 36,37%

6 558 867,16 zł 6 558 867,16 zł

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00 F

0,00 RZ

0,00 O

Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00 F

0,00 RZ

0,00

rzeczowo (data):

O

3. "Scalanie gruntów na terenie 

obrębu ewidencyjnego 

Samborowice, Gmina Pietrowice 

Wielkie"

od 18.10.2017 

do 05.2023r.
Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w 

tym: EFRROW 

63,63%, BP 36,37%

4 728 385,69 zł 4 728 385,69 zł

0,00

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów 

objętych postępowaniem wynosi 487,7490 ha. Liczba uczestników 

scalenia 586, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie 

scaleniowym 236. Liczba działek przed scaleniem wynosi 960 działki, po 

scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w 

przybliżeniu ok. 600 działek. W ramach zagospodarowania 

poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 7,0630 km dróg 

transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udrożnienie istniejących 

urządzeń melioracji wodnych na długości 8,057 km.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

a) w trakcie: X

b) zakończony:

F

RZ

0,00 O

4.

5.

0,00 RZ

1 595 835,43 zł

6 335 610,71 zł

1 595 835,43 zł

6 335 610,71 zł

"Scalanie gruntów na terenie 

obrębu ewidencyjnego Roszków, 

gmina Krzyżanowice" 

"Scalanie gruntów na terenie 

obrębu ewidencyjnego Lekartów, 

Gmina Pietrowice Wielkie" 

Brak

Brak

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów 

objętych postępowaniem wynosi 150,4073 ha. Liczba uczestników 

scalenia 128, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie 

scaleniowym 56. Liczba działek przed scaleniem wynosi 252 działki, po 

scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w 

przybliżeniu ok. 150 działek. W ramach zagospodarowania 

poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 3,3880 km dróg 

transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udrożnienie istniejących 

urządzeń melioracji wodnych na długości 2 km.

Projekt realizowany będzie w dwóch etapach. Powierzchnia gruntów 

objętych postępowaniem wynosi 619,8555 ha. Liczba uczestników 

scalenia 248, liczba gospodarstw uczestniczących w projekcie 

scaleniowym 115. Liczba działek przed scaleniem wynosi 676 działki, po 

scaleniu zgodnie z założeniami do projektu scalenia wyniesie w 

przybliżeniu ok. 550 działek. W ramach zagospodarowania 

poscaleniowego planuje się remont i przebudowę 7,6460 km dróg 

transportu rolnego oraz remont, oczyszczenie i udrożnienie istniejących 

urządzeń melioracji wodnych na długości 10,603 km oraz prace 

rekultywacyjne na powierzchni 0,2924 ha.

finansowo (data):

0,00 F

0,00 O

0,00

od 10.02.2020 

do 05.2023r.

od 6.02.2020 do 

05.2023r.

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w 

tym: EFRROW 

63,63%, BP 36,37%

Program Rozwoju 

Obszarów Wiejskich 

na lata 2014-2020 w 

tym: EFRROW 

63,63%, BP 36,37%



Projekt ma na celu rozwój aktywności fizycznej oraz promowanie 

alternatywnych form rekreacji wśród młodzieży. W trakcie programu 

zostaną zorganizowane cztery międzynarodowe spotkania młodzieży w 

Turcji, Francji, Rumunii oraz w Polsce w których każdorazowo weźmie 

udział 9 uczniów i 3 nauczycieli szkoły. Zrealizowano wyjazd do Turcji. Ze 

względu na sytuację epidemiczną terminy pozostałych wyjazdów zostały 

przesunięte na rok 2021 i 2022 oraz przedłużono okres realizacji projektu.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

1. Refundacja uznanych kosztów 

kwalifikowalnych.                                                  

2. Podpisano aneks do umowy, w którym 

przedłużono okres realizacji projektu do 30 

miesięcy (wcześniej były to 24 miesiące)

0,00

F

0,00
RZ

0,00
O

2. Renfoncer le bien-être des élèves  

(tłum: „Wsparcie dla samopoczucia 

młodzieży”)

od 1.09.2019 do 

28.02.2022
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja 

programu 

ERASMUS+
31 020 EUR                                         

(135 895,20 zł)

31 020 EUR                                              

(135 895,20 zł)

Projekt ma na celu uświadomienie młodzieży roli ekonomicznej i 

społecznej Unii Europejskiej oraz wpływu waluty euro na życie 

Europejczyków. W trakcie programu zostaną zorganizowane trzy 

międzynarodowe spotkania młodzieży w Luksemburgu, we Włoszech oraz 

w Polsce w których każdorazowo weźmie udział 10 uczniów oraz 3 

nauczycieli szkoły. Ze względu na sytuację epidemiczną terminy wyjazdów 

zostały przesunięte na rok 2021 i 2022 oraz przedłużono okres realizacji 

projektu.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

1. Refundacja uznanych kosztów 

kwalifikowalnych.                                                            

2. Podpisano aneks do umowy, w którym 

przedłużono okres realizacji projektu do 31 

miesięcy (wcześniej były to 24 miesiące) 

0,00
F

0,00
RZ

0,00
O

1. "L'Euro: hier, aujourd'hui, demain" 

(tłum: "Euro: wczoraj, dziś i jutro")

od 30.09.2019 

do 29.04.2022
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja 

programu 

ERASMUS+
25 722 EUR                                    

(112 685,51 zł)

25 722 EUR                                  

(112 685,51 zł)

Udział powiatu raciborskiego w projekcie 

jest bezpłatny. Liderem projektu jest Śląski 

Związek Gmin i Powiatów w partnerstwie z 

Euro Innowacje Sp. z o.o. Aneksem z dn. 

05.05.2021r. Zmieniono formę odbywania 

szkoleń ze stacjonarnych na zdalne.

W ramach projektu zostanie dokonany:                                                                  

1. Przegląd rozwiązań i procedur w wybranych obszarach urzędu 

związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności                   

2. Opracowanie indywidualnego raportu dla urzędu zawierającego 

wnioski i rekomendacje w zakresie optymalizacji rozwiązań związanych z 

obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności                                                     

3. Doradztwo dla urzędu w zakresie wdrożenia wypracowanych wniosków 

i rekomendacji związanych z obsługą klienta                                                                      

4. Zakup drobnych usprawnień dla urzędu biorącego udział w projekcie, 

zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanym raporcie                                                                                                              

Ponadto zagwarantowany został udział w szkoleniach dla koordynatorów 

dostępności, pracowników wykonujących zadania koordynatora oraz 

pracowników, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z 

zatrudnianiem zasobów ludzkich, a także kierowników komórek 

organizacyjnych i ich zastępców.

0,00 RZ

0,00 O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

W trakcie realizacji projektu

2. "Śląskie samorządy bez barier 

dostepne dla wszystkich"

od 1.01.2021 do 

28.02.2022
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

2014-2020

* *

0,00 F

0,00 RZ

0,00 O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Szkolenie organizowane zgodnie z priorytetami z 2021 KFS - dla osób 

wykonujących zawody deficytowe i osób 45+

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Organizacyjny

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy na 

rok 2021

od 28.04.2021 

do 31.12.2021
Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 80% 

Starostwo 

Powiatowe w 

Raciborzu 20%

17 270,00 zł 13 816,00 zł

3 454,00 zł F

a) w trakcie: X

2021

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

0,00 F

0,00 RZ

0,00 O

finansowo (data):

Środki zostaną przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej, 

niezbędnego sprzętu i wyposażenia, a także na zapewnienie kadry 

niezbędnej do utrzymania usług świadczonych przez Jednostkę 

Nadzór - Wydział Rodziny i Polityki 

Społecznej, Śląski Urząd Wojewódzki w 

Katowicach. Kontrola za pomocą 

sprawozdawczości.
122 939,00 zł122 939,00 zł

Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19 b) zakończony:

rzeczowo (data):

2021Pomoc dla domów pomocy 

społecznej w przeciwdziałaniu 

skutkom rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-Cov-2

1.

2730,00 F

0,00 RZ

2. Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 

10 920,00 zł13 650,00 zł

Szkolenia na temat:                                                                                                       

1. Efektywne zarządzanie zespołem                                                                        

2. Pierwsza pomoc przedmedyczna z uwzględnieniem zagrożenia COVID-

19                                                                                                                                                       

3. Prawa i obowiązki mieszkańca DPS                                                                                             

4. Terapia zajęciowa w DPS

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Kontroli nie przeprowadzono.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Raciborzu

0,00 O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

Kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawców ze 

środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego



0,00

129 706,28 zł 115 464,52 zł 14 241,76 zł

1. Refundacja uznanych kosztów 

kwalifikowalnych.                                                       

2. Podpisano aneks do umowy, w którym 

przedłużono okres realizacji projektu do 36 

miesięcy (wczesniej były to 24 miesiące) 

Projekt jest przygotowany przez 2 szkoły partnerskie: w Sain Malo 

(Francja) i Raciborzu. Nadrzędnym celem projektu jest uświadomienie 

młodzieży roli rozwoju zrównoważonego we współczesnym świecie 

poprzez dwie płaszczyzny: ekologię i inkluzję społeczną. W trakcie 

projektu przewidziano cztery mobilności grup uczniowskich wraz z 

opiekunami do szkół partnerskich - dwie w Polsce i dwie we Francji. Ze 

względu na sytuację epidemiczną terminy pozostałych wyjazdów zostały 

przesunięte na rok 2022 oraz przedłużono okres realizacji projektu.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

0,00

0,00

0,00

F

RZ

O

3. "Vivre au Vert pour un avenir 

inclusif et durable" (tłum: 

"Ekologiczny styl życia dla 

zrównoważonej i sprzyjającej 

włączeniu społecznemu przyszłości"

od 01.09.2020 

do 31.08.2023
Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji - 

Narodowa Agencja 

programu 

ERASMUS+
29 560 EUR                                                 

(129 831,41 zł)

29 560 EUR                                                                   

(129 831,41 zł)

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu

0,00
RZ

0,00
O

od 01.09.2020 

do 31.08.2022
Unia Europejska

finansowo (data):

BrakGłówny cel projektu: Stworzenie możliwości do ukazania umiejętności 

uczniów niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej - włączanie 

społeczne osób

21 018,00 EUR                                      

(94 468,00 zł)

21 018,00 EUR                                      

(94 468,00 zł)

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Inwestycji i Rozwoju

1. Creating pathways for inclusion w 

ramach Erasmus+                                          

Akcja 2: Partnerstwa współpracy 

szkół

0,00
F

1. Kuchnia i kultura kulinarna na 

książęcych dworach 

średniowiecznych w Opawie i 

Raciborzu 

listopad 2017 do 

październik 

2018r.

Projekt jest 

współfinansowany 

ze środków 

Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, 

Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia 

2014-2020 INTERREG 

V-A Republika Czeska 

- Polska.

3102,78 EUR
F

0,00

RZ

O

a) w trakcie: 

b) zakończony:

rzeczowo (data): 

31.10.2018

finansowo (data):

W ramach projektu powstała nowa atrakcja turystyczna - wspólna 

wystawa wraz z wydarzeniami towarzyszącymi na Zamku Piastowskim w 

Raciborzu i na Zamku w Hradcu nad Morawicą, a także publikacja. 

Wystawę prezentującą wspólną historię i kulturę kulinarną terenu 

obecnego Euroregionu Silesia z czasów średniowiecza tworzą repliki 

znaczących pamiątek kulturalno - historycznych wraz z repliką stołu i 

zastawą, meblami i tkaninami oraz oryginalnymi artefaktami, panelami 

informacyjnymi oraz innymi elementami. Raport końcowy został 

zatwierdzony w dniu 13.10.2020r. Partner wiodący złożył wniosek o 

płatność końcową, który podlega weryfikacji przez dysponenta środków. 

a) w trakcie: X
F

RZ

0,00

O

2. "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej 

i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w 

ramach połączenia 

komunikacyjnego z przejściami 

granicznymi na teren Republiki 

Czeskiej"

od 14.04.2020 

(data zawarcia 

umowy o 

dofinansowanie) 

- czerwiec 

2021r.

EFRR, Budżet 

Państwa, Gmina 

Krzyżanowice 

4 266 276,13 zł

EFRR:                                        

2 170 368,35 zł                

Budżet Państwa:                                    

668 861,36 zł                       

Gmina Krzyżanowice                

723 471,04 zł

0,00
RZ

0,00
O

finansowo (data):

Przebudowa drogi o łącznej długości 3,35317 km. Odbiór końcowy został 

przeprowadzony w dniu 22.12.2020r.
b) zakończony:

rzeczowo (data): 

22.12.2020r.

703 575,38 zł Umowa pomocy finansowej nr 

SI.032.2.2020 z dnia 07.04.2020r.; umowa 

na realizację zadania OR.VII.237.05.2020 z 

dnia 23.06.2020r.

54 174,46 EUR                  

po stronie powiatu 

raciborskiego:                      

28 258,45 EUR

45 771,35 EUR                     

po stronie powiatu 

dofinansowanie z 

Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego:                   

23 742,75 EUR                

dofinansowanie z 

budżetu państwa RP:                 

1 412,92 EUR

3.

7 922 182,00 zł

Rozbudowa DP 3504S w Kornicy na odcinku o długości 396m oraz 

przebudowa DP 3504S w Kornicy na odcinku o długości 377m. Realizacja 

zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie robót budowlanych.

pismo z ŚUW w Katowicach o 

dofinansowaniu zadania z dnia 17.04.2020r. 

Umowa ze Skarbem Państwa Wojewodą 

Śląskim nr 805.28.329.2020. FDS z dnia 

13.07.2020r., umowa pomocy finansowej nr 

SI.032.7.2020 z dnia 10.09.2020r., umowa o 

pomocy finansowej nr SI.032.8.2020 z dnia 

03.08.2020r.

Mikroprojekt realizowany jest w 

partnerstwie. Liderem jest Instytut 

Dziedzictwa Narodowego - Oddział w 

Ostrawie (Národní památkový ústav v 

Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i 

Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská 

univerzita v Opavě). Instytucja zatwierdziła 

Raport z realizacji narodowej części 

mikroprojektu. 

a) w trakcie: X

b) zakończony:

"Rozbudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3504S w Kornicach 

na odcinku od początku 

skrzyżowania z DP 3525S do km 

2+386 i przebudowa na odcinku od 

km 1+966 do km 1+589"

luty 2020 - 

czerwiec 2021
Państwowy Fundusz 

Celowy, Eko-Okna 

S.A.

FDS:                                                           

4 242 427,20 zł                       

Eko-Okna:                                      

3 643 476,80 zł

36 278,00
F

0,00 rzeczowo (data):

finansowo (data):



31.05.2021 r. Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, Gmina 

Krzanowice

1 805 229,20 zł

RFRD:   989 155,20 zł            

Gmina Krzanowice:                      

408 037,00zł                                                 

F

RZ

O

408 037,00 zł

0,00

0,00

10.

5. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 

3511S od skrzyżowania z drogą 

krajową nr 45 w miejscowości 

Krzyżanowice do granicy państwa 

oraz przebudowa drogi powiatowej 

nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w 

Tworkowie do DP 3511S" 

03.02.2021 r. 

(data zawarcia 

umowy na 

wykonanie map 

do celów 

projektowych 

oraz 

dokumentacji 

projektowej)

Gmina Krzyżanowice

109 800,00 zł

0,00

F

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w Raciborzu od 

rejonu skrzyżowania z ul. Węgierską do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 

416" - opracowanie dokumentacji realizacyjnej, w tym Programów Funkcjonalno-

Użytkowych dla zadania

a) w trakcie: X

O

Gmina Krzyżanowice                  

54 900,00zł  

"Przebudowa drogi powiatowej nr 

3529S w Borucinie od skrzyżowania 

z gminnym odcinkiem ul. Doktora 

Rostka do końca obszaru 

zabudowanego w kierunku 

Krzanowic"

RZ

0,00

54 900,00 zł
F

"Rozbudowa drogi powiatowej nr 3511S od skrzyżowania z drogą krajową nr 45 

w miejscowości Krzyżanowice do granicy państwa oraz przebudowa drogi 

powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z DK 45 w Tworkowie do DP 3511S" - 

wykonanie map do celów projektowych oraz dokumentacji projektowej rzeczowo (data):

finansowo (data):

b) zakończony:

a) w trakcie: X

RZ
rzeczowo (data):

finansowo (data):

O

20 000,00 zł Umowa o pomocy finansowej nr 

4/II/DM/2021 z 26.04.2021 r.

0,00

0,00

35 000,00 zł
F

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3548S ulic Łąkowej, Tadeusza Kościuszki i 

Kolejowej w Raciborzu na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 Maja do ul. 

Gwiaździstej oraz od ul. Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. Sejmową" - 

opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania

a) w trakcie: X Umowa o pomocy finansowej nr 

5/II/DM/2021 z 26.04.2021 r.
b) zakończony:

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

6. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3548S ulic Ocickiej i Wiejskiej w 

Raciborzu od rejonu skrzyżowania z 

ul. Węgierską do skrzyżowania z 

drogą wojewódzką nr 416"

26.04.2021 r. 

(data zawarcia 

umowy na 

opracowanie 

dokumentacji 

realizacyjnej, w 

tym PFU)

Miasto Racibórz

40 000,00 zł
Miasto Racibórz              

20 000,00zł 

26.04.2021 r. 

(data zawarcia 

umowy na 

opracowanie 

dokumentacji 

projektowej)

Miasto Racibórz

70 000,00 zł
Miasto Racibórz              

35 000,00zł  

O

5 848 246,56 zł

7. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3548S ulic Łąkowej, Tadeusza 

Kościuszki i Kolejowej w Raciborzu 

na odcinkach: od Placu Konstytucji 3 

Maja do ul. Gwiaździstej oraz od ul. 

Wandy do rejonu skrzyżowania z ul. 

Sejmową"

50 000,00 zł8. "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 

3540S ul. Dębicznej w Raciborzu"

25.05.2021 r. 

(data zawarcia 

umowy w spr. 

udzielenia 

pomocy 

finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Miasto Racibórz

0,00

0,00

100 000,00 zł

4. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3517S w Tworkowie od 

skrzyżowania z ulicą Zamkową do 

przejazdu kolejowego oraz remont 

drogi powiatowej nr 3516S 

pomiędzy skrzyżowaniami z DK 45 w 

Tworkowie i przebudowa 

powiatowej nr 3536S w Górkach 

Śląskich od skrzyżowania z ul. 

Rudzką do końca działki drogowej 

nr 257/3 od strony DW 919"

luty 2020 - lipiec 

2021
Państwowy Fundusz 

Celowy, Gmina 

Krzyżanowice, Gmina 

Nędza
FDS:                                                

3 204 145,51 zł            

Gmina Krzyżanowice:                      

759 338,90 zł                                                   

Gmina Nędza:                                                 

562 711,62 zł

1 322 050,53 zł

F

0,00
RZ

0,00

O

pismo z ŚUW w Katowicach o 

dofinansowaniu zadania z dnia 

15.05.2020r., Umowa ze Skarbem Państwa - 

Wojewodą Śląskim nr 805.28.329.2020. FDS 

z dnia 13.07.2020r., umowa pomocy 

finansowej nr SI.032.7.2020 z dnia 

10.09.2020r., umowa o pomocy finansowej 

nr SI.032.8.2020 z dnia 03.08.2020r.

Przebudowa DP 3517S w Tworkowie na dł. 1 196m, remont                    DP 

3516S na dł. 1 800. Przebudowa DP 3536S w Górkach Śląskich na dł. 930 

m. Realizacja zadania obejmuje opracowanie dokumentacji projektowej 

oraz wykonanie robót budowlanych.

a) w trakcie: X Umowa o pomocy finansowej nr 

6/II/DM/2021 z 25.05.2021 r.
b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

"Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3540S ul. Dębicznej w Raciborzu" - 

wykonanie nawierzchni ciagu pieszego w Raciborzu ul. Dębiczna, na odcinku od 

rejonu posesji nr 27 w kierunku do ul. Za Dębiczem wraz z robotami 

towarzyszącymi

b) zakończony:

Umowa pomocy finansowej nr 

SI.032.3.2021 z dnia 03.02.2021r.

F

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

F

RZ

O

9. "Przebudowa ciągu pieszego przy DP 

3543S ul. Pogrzebieńskiej w 

Raciborzu"

25.05.2021 r. 

(data zawarcia 

umowy w spr. 

udzielenia 

pomocy 

finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Miasto Racibórz

100 000,00 zł
Miasto Racibórz              

50 000,00zł  

Miasto Racibórz              

50 000,00zł  

"Przebudowa ciągu pieszego przy DP 3543S ul. Pogrzebieńskiej w Raciborzu" - 

wykonanie ciagu pieszego wraz z niezbędnymi robotami towarzyszącymi od 

rejonu ul. Pogwizdowskiej w kierunku do dojazdu do ul. Na Wzgórzu

a) w trakcie: X

b) zakończony:

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00
O

50 000,00 zł Umowa o pomocy finansowej nr 

7/II/DM/2021 z 25.05.2021 r.

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3529S w Borucinie od skrzyżowania z 

gminnym odcinkiem ul. Doktora Rostka do końca obszaru zabudowanego w 

kierunku Krzanowic" na odcinku o dł. 600mb, która obejmuje przebudowę 

jezdni, skrzyżowań oraz zjazdów z drogi, odtworzenie pobocza, przebudowę 

chodników i elementów odwodnienia wraz z uzupełnieniem i wymianą 

elementów odwodnienia oraz oznakowanie 

a) w trakcie: X Umowa o pomocy finansowej nr 

SI.032.8.2021 z dnia 31.05.2021 r., pismo z 

ŚUW o dofinansowaniu zadania z dnia 

22.04.2021 r., umowa ze Skarbem Państwa 

Wojewodą Śląskim nr 

805.28.505.2021.RFRD z dnia 07.07.2021r.

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):



0
Podniesienie jakości kształcenia szkół Powiatu Raciborskiego poprzez 

przebudowę 2 pomieszczeń do celów reprezentacyjno-wykładowych - CKZiU nr 2 

"MECHANIK" oraz przebudowy auli szkolnej w Zespole Szkół Ogólnokształcących 

nr 1 w Raciborzu. Roboty obejmują posadzki, ściany, sufity, drzwi, instalacje: 

wentylacje i klimatyzacji, centralnego ogrzewania, elektryczne z oświetleniem i 

teletechniczne

a) w trakcie: X zgodnie z zatwierdzoną listą (poz. 35) przez 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. 
b) zakończony:

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

0,00

O

13. Poprawa dojazdu do przejść 

granicznych oraz granic powiatu 

raciborskiego

kwiecień 2021r. - 

grudzień 2022r.

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych

1 650 000,00 zł 1 650 000,00 zł

0,00
F

12. Podniesienie jakości kształcenia 

szkół Powiatu Raciborskiego 

poprzez przebudowę pomieszczeń 

do celów reprezentacyjno-

wykładowych w CKZiU nr 2 

"MECHANIK" oraz ZSO nr 1 w 

Raciborzu

kwiecień 2021r.-

grudzień 2021 r.

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych

1 900 000,00 zł 1 900 000,00 zł

a) w trakcie: X zgodnie z zatwierdzoną listą (poz. 40) przez 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. 
b) zakończony:

0,00

RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00
O

Poprawa dojazdu do przejść granicznych oraz granic powiatu poprzez 

rozbudowę odcinka DP Nr 3511S od rejonu DG nr 612511S do granicy 

państwa i przebudowy odcinków DP nr 3507S od DK 45 do skrzyżowania z 

DP 3511S, nr 3506S od DW 917 do DW 916, nr 3538S od DP 3540S do 

granicy powiatu o łącznej dł. 10,65km.

 11. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3540S w Kobyli na odcinku od cieku 

wodnego Żabnica do końca dz. 

824/80 od strony Miasta Racibórz"

07.06.2021 r. Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, Gmina 

Kornowac

3 531 363,00 zł

RFRD:1 942 249,65zł            

Gmina Kornowac:                      

810 000,00zł                                                 
0,00

O

F

0,00

779 113,35 zł

RZ

1.

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Zakup mikrobusu 9 - osobowego (8+1) przystosowanego do przewozu 

osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich - 

Gmina Krzanowice dowożąca osoby z niepełnosprawościami do 

znajdujących się poza ich terenem placówek służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych 

F

0,00

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Spraw Społecznych

Brak

RZ

O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

"Niwelujemy bariery" - projekt w 

ramach obszaru D "Programu 

wyrównywania różnic między 

regionami III"

od 01.03.2021 

do 30.12.2021

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych

143 020,00 zł

85 812,00 zł                      

(dodatkowo koszty 

obsługi projektu -                  

2 145,30 zł, łącznie na 

realizację programu -              

87 957,30 zł)

57 208,00 - 

Gmina 

Krzanowice
0,00

finansowo (data):

F

0,00
RZ

rzeczowo (data):

0,00

O

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zamek Piastowski w Raciborzu

1. "Wspólna historia poprzez zabawę" od 01.01.2021 

do 30.06.2022

Fundusz 

Mikroprojektów w 

ramach Programu 

INTERREG V A 

Republika Czeska - 

Polska 

34 535,50 EUR                        

(155 654 zł)

31 081,94 EUR                                             

(140 088,60 zł)

Wartość projektu stanowi kwotę                     

34 535,50 EURO, wkład własny zawiera 10% 

wartości projektu które poniesie jednostka 

powiększona o koszty VAT które będą 

uznane za niekwalifikowalne

Unikalny potencjał kulturalny i historyczny dla obszaru ostrawskiego i 

raciborskiego stanowi temat, umożliwiający rozwój ruchu turystycznego i 

przyciąganie nowych turystów oraz odwiedzających do przygranicznego 

terenu. Partnerzy projektu, jako współpracujące ze sobą podmioty i 

administratorzy jednych z najważniejszych średniowiecznych zabytków na 

terenie Śląska postanowili wykorzystać ten potencjał i stworzyć nowe 

atrakcje turystyczne. Celem projektu jest pobudzenie ciekawości 

historycznej na naszych regionach, nauka o historii, zachęcenie do 

odkrywania podobnych elementów przeszłości. Dzięki większej liczbie 

turystów, więcej osób dowie się o obu Zamkach, a wzajemne szerzenie 

informacji i dalsza współpraca zaowocuje mocniejszym 

zainteresowaniem, nie tylko na temat Zamków, ale również regionów. W 

ramach wspólnej promocji powstanie baśń, koncentrująca się na zamkach 

partnerskich. Finalizacji projektu będzie towarzyszył piknik rodzinny, na 

którym zostanie zaprezentowana ww. pozycja, odbędą się zabawy dla 

dzieci, warsztaty i pokazy

3 453,56 EUR                             

(15 565,40 zł)

a) w trakcie: X

b) zakończony:

"Przebudowa drogi powiatowej nr 3540S w Kobyli na odcinku od cieku wodnego 

Żabnica do końca dz. 824/80 od strony Miasta Racibórz" na odcinku o długości 

958 mb, obejmuje: przebudowę jezdni, skrzyzowań oraz zjazdów z drogi, 

odtworzenie pobocza, przebudowę chodników i elementów odwodnienia wraz z 

uzupełnieniem i wymianą elementów odwodenienia oraz oznakowanie.

a) w trakcie: X Umowa o pomocy finansowej nr 

SI.032.9.2021 z dnia 07.06.2021 r., pismo 

ŚUW o dofinansowaniu zadania z dnia 

22.04.2021 r., umowa ze Skarbem Państwa 

nr 805.28.506.2021.RFRD z dnia 07.07.2021 

r.

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):



18

8 914 623,03 zł

7 188 978,40 zł

478 424,17 zł

Uwagi/ Kontrole projektu ***

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Lp.

Nazwa projektu Okres realizacji            

(od kiedy do 

kiedy)

Źródło 

dofinansowania
Wartość projektu

Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

7. COVID-19

10.03.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 528 230,00 zł 528 230,00 zł 528 230,00 zł 0,00

F

500 000,00 zł 0,00

F
Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

6. COVID-19

18.02.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 500 000,00 zł 500 000,00 zł

Pożyczka bezzwrotna z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców (art. 15 zzd ustawy COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

5. COVID-19

15.02.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 50 000,00 zł 50 000,00 zł 50 000,00 zł 0,00

F

250 000,00 zł 0,00

F
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

 RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

4. COVID-19 

11.01.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 250 000,00 zł 250 000,00 zł

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

 RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

3. COVID-19 

08.01.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 850 000,00 zł 850 000,00 zł 850 000,00 zł 0,00

F

180 000,00 zł 0,00

F
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

 RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

2. COVID-19 

07.01.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 180 000,00 zł 180 000,00 zł

0,00

F
Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

 RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

finansowo (data): 

30.06.2021

Krótki opis projektu Stan realizacji 

1. COVID-19 Działania wynikające z 

artykułów 15zzb, 15zzc, 15zze…. Ustawy z 

dnia 31 marca 2020r. 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

07.01.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 850 000,00 zł 850 000,00 zł 850 000,00 zł

Wkład własny (zł)

Informacja nt. projektów zrealizowanych* przez powiat raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie I półrocza 2021 r.

Stan na 30.06.2021 r.

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU 

Liczba projektów zrealizowanych

Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Kwota dofinansowania 

przyznana

Kwota 

dofinansowani

a rozliczona

Wkład własny ** (zł)

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu



Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nie dotyczy

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Dom Pomocy Społecznej "Złota Jesień"

Kontrola zdalna przez ROPS w 

Katowicach

Kontynuacja projektu z roku 2020 

zgodnie z podpisaną umową z dn. 

17.06.2021r. Kontrola zdalna przez 

NFZ Śląski Odzział Wojewódzki w 

Katowicach

finansowo (data): 

30.06.2021

64 059,42 zł 0,00

F

Celem projektu jest wsparcie dla pielęgniarek - wypłata dodatków do wynagrodzeń

zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

2. Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki 

pacjentom oraz bezpieczeństwa 

personelowi zakładów pielęgnacyjno-

opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-

19
01.05.2020 - 

31.08.2021

Współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego

64 059,42 zł 64 059,42 zł

F
Celem projektu "Śląskie Pomaga" jest zakup środków ochrony osobistej, płynów 

dezynfekujących ciało i powierzchnię, środków opatrunkowych oraz testów na obecność 

koronawirusa u pracowników zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.04.2021

O
finansowo (data): 

30.04.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

1. ŚLĄSKIE POMAGA

01.01.2021 - 

30.04.2021

Wyspółfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego

56 000,00 zł 56 000,00 zł 56 000,00 zł 0,00

152 779,54 zł 0,00

F
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

14. COVID-19

02.06.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 500 000,00 zł 500 000,00 zł

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

13. COVID-19

14.05.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 1 000 000,00 zł 1 000 000,00 zł 100 000,00 zł 0,00

F

143 486,00 zł 0,00

F
Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

12. COVID-19

14.05.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 143 486,00 zł 143 486,00 zł

Dofinansowanie: wynagrodzeń pracowników oraz pracowników zatrudnionych przez NGO, 

częsci kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorcy                                                                      

(art. 15zzb - 15zze i art. 15zze² ustawy COVID-19)
zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

11. COVID-19

05.50.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 160 000,00 zł 160 000,00 zł 160 000,00 zł 0,00

F

800 000,00 zł 0,00

F
Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

10. COVID-19

30.04.2021 - 

30.06.2021 
Fundusz Pracy 800 000,00 zł 800 000,00 zł

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

9. COVID-19

01.04.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 700 000,00 zł 700 000,00 zł 700 000,00 zł 0,00

F

700 000,00 zł 0,00

F
Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych przedsiębiorców (art. 15zze ustawy   COVID-19) zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

30.06.2021

O

8. COVID-19

16.03.2021 - 

30.06.2021
Fundusz Pracy 700 000,00 zł 700 000,00 zł



Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Komunikacji i Transportu

Wkład własny obejmował środki 

płatne przez:                                                           

Powiat Raciborski: 13 805,28 zł,              

Powiat Wodzisławski: 36 814,08 zł,         

Gminę Kornowac: 41 415,83 zł.

Wkład własny objemował środki 

płatne przez:                                                                             

Powiat Raciborski: 96 597,20 zł,                               

Gminę Kornowac: 21 307,89 zł,                                           

Gminę Krzanowice: 23 144,14 zł,                      

Gminę Krzyżanowice: 35 361,64 zł,                       

Gminę Pietrowice Wielkie:                                                  

50 314,42 zł,                                                                                      

Gminę Rudnik: 61 715,54 zł,                                              

Gminę Kuźnia Raciborska:                                                            

50 012,85 zł,                                                                              

Gminę Nędza: 47 935,30 zł.

* Projekty zrealizowane to projekty zakończone rzeczowo oraz rozliczone finansowo, po wypłacie ostatniej transzy dofinansowania lub po zaakceptowaniu wniosku o płatność końcową przez instytucję dofinansowującej

** Informacja dot. wkładu własnego (proszę wpisać kwotę we właściwym polu) F-finansowy, RZ-rzeczowy O-osobowy

*** Informacja dot. kontroli projektu (czy była przeprowadzona, przez kogo, z jakim rezultatem, czy były jakieś zalecenia pokontrolne lub korekty finansowe)

Dofinansowanie do realizacji zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych z 

FRPA do 14 linii na obszarze Powiatu Raciborskiego

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

30.06.2021
0,00

O
finansowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

30.06.2021

2. Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych (FRPA)

od 01.03.2021                 

do 30.06.2021

Środki pochodzące z 

Funduszu
1 317 376,42 930 987,44 930 987,44

386 388,98

F

F

Dofinansowanie do realizacji zadania organizatora w zakresie przewozów autobusowych z 

FRPA do linii Racibórz-Pogrzebień-Kornowac-Rydułtowy

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

30.06.2021
0,00

O

1 Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych (FRPA)

od 01.01.2021               

do 30.06.2021

Środki pochodzące z 

Funduszu
265 471,19 173 436,00 173 436,00

92 035,19


