
33

48 176 337,54 zł

42 413 210,63 zł

4 617 098,90 zł

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

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

Lp.

Nie dotyczy
F

 RZFundusz Pracy

Okres realizacji            

(od kiedy do 

kiedy)

Nazwa projektu Wartość projektu

Fundusz Pracy

4.

6 534 025,15 zł

Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

Działanie 1.1 

Poddziałanie 1.1.1

Nie dotyczy

O

zakończony: X

Nie dotyczy

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych 

przedsiębiorców (art. 15zze4 ustawy   COVID-

19)

O

500 000,00 zł

0,00

Kwota 

dofinansowania 

rozliczona

0,006 216 022,50 zł

193 000,00 zł

Wkład własny ** (zł)

0,00 zł

500 000,00 zł

Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w 

powiecie raciborskim (IV)

11.01.2019 - 

30.06.2021
6 534 025,15 zł

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych w 

latach 2019-2020 objęła 318 osoby 

bezrobotne: 15 osób w ramach szkoleń, 163 

osoby w ramach staży, 65 osób otrzymało 

jednorazowe środki ns podjęcie działaności 

gospodarczej, 74 osoby w ramach bonu na 

zasiedlenie. W 2020 r. i 2021 r. w ramach 

finansowania działąń wynikajacych z 

artykułów 15zzb, 15zzc, 15zze Ustawy z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych 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 793 osób.

 RZ

F

2.

rzeczowo (data): 

31.12.2021

finansowo (data): 

31.12.2021

500 000,00 zł

Jednorazowe dotacje z FP na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych 

przedsiębiorców (art. 15zze4 ustawy   COVID-

19)-sklepiki szkolne - nie wpłynął żaden 

wniosek o przyznanie pomocy

0,00
26.07.2021 - 

31.12.2021

F

 RZ

O

Kwota 

dofinansowania 

przyznana

3.

1 000 000,00 zł
31.05.2021 - 

31.12.2021

COVID-19 

21.07.2021 - 

31.12.2021

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

COVID-19 

500 000,00 zł

1.

zakończony: X

rzeczowo (data): 

31.12.2021

finansowo (data): 

31.12.2021

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU 

Nie dotyczyJednorazowe dotacje z FP na pokrycie 

bieżących kosztów prowadzenia dz. gosp. dla 

mikroprzedsiębiorców lub małych 

przedsiębiorców (art. 15zze4 ustawy   COVID-

19)

Fundusz Pracy 1 000 000,00 zł finansowo (data): 

31.12.2021

O

Krótki opis projektu

zakończony: X

0,00

rzeczowo (data): 

31.12.2021

1 000 000,00 zł

Źródło 

dofinansowania

Stan na 31.12.2021 r.

F

 RZ

Stan realizacji Uwagi/ Kontrole projektu ***

zakończony: X

rzeczowo (data): 

30.06.2021

finansowo (data): 

11.10.2021

Liczba projektów zrealizowanych

Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)

Kwota dofinansowania (zł)

Wkład własny (zł)



finansowo (data): 

17.08.2021Program 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

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.

Kontrola 07.08.2020r. - bez uwag kontrola 

12.08.2021r. - bez uwag Kontrola 15.12.2021r. - 

bez uwagzakończony: X

 RZ
rzeczowo (data): 

31.12.2021

O

0,00

0,00

320 598,00 zł                                   

Miasto Racibórz

0,00

1 "Dowozimy z radością" - projekt w 

ramach obszaru D "Programu 

wyrównywania różnic między 

regionami III"

89 100,00zł (dodatkowo 

koszty obsługi projektu - 

2227,50zł, łącznie na 

realizację programu - 91 

327,50zł)

89 100,00zł (dodatkowo 

koszty obsługi projektu - 

2227,50zł, łącznie na 

realizację programu - 91 

327,50zł)

"Urząd bez barier" - projekt w 

ramach obszaru B "Programu 

wyrównywania różnic między 

regionami III"
05.03.2021-

29.11.2021

0,00

2.

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Referat Spraw Społecznych

69 570,00zł                                       

Stowarzyszenie DOM                  

(w tym dofinansowanie ze 

Starostwa Powiatowego w 

Raciborzu zadania pt. 

"Likwidacja w latach                 

2021-2022 barier 

transportowych dla 

uczestników środowiskowego 

domu samopomocy 

działającego na ternie powiatu 

raciborskiego" w kwocie                 

28 000,00zł)

21.09.2021-

03.12.2021

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnopsrawnych

158 670,00

zakończony: X

rzeczowo (data): 

24.10.2021

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Geodezji

1. "Scalanie gruntów na obrębach 

Amamdów i Krowiarki w Gminie 

Pietrowice Wielkie"

11.01.2017r.-

marzec 2021r.

O

RZ

F

Zakup mikrobusu 9-osobowego (8+1) 

przystosowanego do przewozu osób 

niepełnosprawnych poruszajacych się na 

wózkach inwalidzkich - Gmina Krzanowice 

dowożąca osoby z niepełnosprawnościami do 

znajdujących się poza ich terenem placówek 

służących rehabilitacji osób 

niepełnosprawnych

Nie dotyczy

zakończony: X

rzeczowo (data): 

03.12.2021

finansowo (data): 

26.11.2021

Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji Osób 

Niepełnopsrawnych

470 598,00 zł

150 000,00zł 

(dodatkowo koszty 

obsługi projektu 

3750,00zł łącznie na 

realizację programu 153 

750zł)

150 000,00zł (dodatkowo 

koszty obsługi projektu 

3750,00zł łącznie na 

realizację programu 153 

750zł)

Nie dotyczyBudowa windy osobowej zewnętrznej wraz z 

holem wejściowym, przystosowanie dla 

potrzeb osób niepełnosprawnych dwóch 

sanitariatów - Urząd Miasta Racibórz

F

RZ

O
finansowo (data): 

29.11.2021

10 996 282,82 zł 0,00

F



0,00

Mikroprojekt realizowany był w partnerstwie. 

Liderem był Instytut Dziedzictwa Narodowego - 

Oddział w Ostrawie (Národní památkový ústav 

v Ostravě), a partnerami: Powiat Raciborski i 

Uniwersytet Śląski w Opawie (Slezská 

univerzita v Opavě). 

zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

31.10.2018

O

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

106 730,40 zł 92 913,27 zł

0,00 finansowo (data): 

01.12.2021

1. Kuchnia i kultura kulinarna na 

książęcych dworach 

średniowiecznych w Opawie i 

Raciborzu 

listopad 2017r. 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.

92 913,27 zł

F
13 817,13

0,00

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. 

2. "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

Fundusz Dróg 

Samorządowych, Eko-

Okna S.A.

7 922 182,00 zł

FDS:                                           

4 242 427,20 zł            

Eko-Okna:                           

3 643 479,80 zł

F
Rozbudowa DP 3504S w Kornicy na odcinku o 

długości 396m oraz przebudowa DP 3504S w 

Kornicy na odcinku o długości 377m. 

Realizacja zadania obejmowała 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.

zakończony: X

RZ
rzeczowo 

(data):12.07.2021

O

finansowo (data):sierpień 

2021

3. "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

Fundusz Dróg 

Samorządowych, Gmina 

Krzyżanowice, Gmina 

Nędza

5 848 246,56 zł

FDS:                                          

3 204 145,51 zł            

Gmina Krzyżanowice:                      

759 338,90 zł                                                   

Gmina Nędza:                                                 

562 711,62 zł

FDS:                                          

3 204 145,51 zł            

Gmina Krzyżanowice:                      

759 338,90 zł                                                   

Gmina Nędza:                                                 

562 711,62 zł

F

FDS:                                           

4 242 427,20 zł                         

Eko-Okna:                             

3 643 476,80 zł

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.

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.

zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): lipiec 

2021

O

finansowo (data): sierpień 

2021

36 278,00

0,00

0,00

1 322 050,53 zł

0,00



Umowa o pomocy finansowej nr SI.032.2.2021 

z dnia 14.10.2021r., umowa dofinansowania nr 

WSL/3807/TW/2021 z dnia 28.09.2021r.
zakończony: X

0,00

RZ

rzeczowo (data): 

17.11.2021

0,00

O

finansowo (data): 

29.11.2021

4. „Przebudowa odcinka drogi 

powiatowej nr 3524S 

wykorzystywanej jako dojazd do 

gruntów rolnych w gminie 

Pietrowice Wielkie, sołectwie 

Krowiarki, obrębie geodezyjnym 

Krowiarki”

14.10.2021 r.(data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Pietrowice 

Wielkie, środki budżetu 

Województwa Śląskiego

518 598,77 zł

80 000,00 zł 

GminaPietrowice 

Wielkie                           

225000zł środki z 

budżetu Województwa 

Śląskiego

80 000,00 zł 

GminaPietrowice Wielkie                           

225000zł środki z 

budżetu Województwa 

Śląskiego

213 598,77

F

Zadanie polegało na przebudowie odcinka 

drogi powiatowej nr 3524S ul. Folwarcznej w 

miejscowości Krowiarki o długości 900mb.

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

19 500,00 zł
17 200,00zł - Gmina 

Krzyżanowice
17 200,00 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

Umowa pomocy finansowej nr SI.032.3.2021 z 

dnia 03.02.2021r. oraz Anek nr 1/2021 z dnia 

17.11.2021r. zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

31.03.2021

O

finansowo (data): 

17.11.2021

2 300,00 zł

0,00

0,00

Umowa o pomocy finansowej nr 4/II/DM/2021 

z 26.04.2021 r.zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

01.09.2021

O
finansowo (data): 

29.11.2021

26.04.2021 r. (data 

zawarcia umowy na 

opracowanie 

dokumentacji 

realizacyjnej, w tym 

PFU)

Miasto Racibórz

19 680,00 zł
12 285,00zł - Miasto 

Racibórz 

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

12 285,00 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"

26.04.2021 r. (data 

zawarcia umowy na 

opracowanie 

dokumentacji 

projektowej)

Miasto Racibórz

65 000,00 zł
33 730,00zł - Miasto 

Racibórz
33 730,00 zł

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"

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

7 395,00

0,00

0,00

31 270,00 zł Umowa o pomocy finansowej nr 5/II/DM/2021 

z 26.04.2021 r.zakończony: X

RZ
12.07.2021

O

finansowo (data): 

29.11.2021

8. "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

71 247,63 zł
50 000,00zł - Miasto 

Racibórz
50 000,00 zł

F
"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

Umowa o pomocy finansowej nr 6/II/DM/2021 

z 25.05.2021 r. oraz Aneks nr 1/2021 z dnia 

25.10.2021r. Zadanie realizowane przez 

Powiatowyo Zarząd Dróg w Raciborzu.

zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

09.09.2021

O

finansowo (data): 

30.11.2021

0,00

0,00

21 247,63 zł

0,00

0,00

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

127 865,61 zł
49 556,62zł - Miasto 

Racibórz
49 556,62 zł

78 308,99 zł
F

"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

Umowa o pomocy finansowej nr 7/II/DM/2021 

z 25.05.2021 r., Aneks nr 1/2021 z dnia 

29.10.2021r. oraz Aneks Nr 2/2021 z dnia 

10.11.2021r. Zadanie realizowane przez 

Powiatowy Zarząd Dróg w Raciborzu.

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

14.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

28.12.2021

10. „Przebudowa odcinków drogi 

powiatowej nr 3547S 

wykorzystywanych jako dojazd do 

gruntów rolnych w gminie Rudnik, 

sołectwie Gamów, obrębie 

geodezyjnym Gamów”

27.07.2021 r.(data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Rudnik, środki 

budżetu Województwa 

Śląskiego

545 405,12 zł

164 687,81 zł Gmina 

Rudnik                            

130 000zł środki z 

budżetu Województwa 

Śląskiego

164 687,81 zł Gmina 

Rudnik,                                              

130 000zł środki z 

budżetu Województwa 

Śląskiego

250 717,31
F

Zadanie polegało na przebudowie odcinków 

drogi powiatowej nr 3547S o długości 420mb 

(odcinek 1) w przysiółku Sławienko i długości 

320mb (odcinek 2) w miejscowości Gamów.

Umowa o pomocy finansowej nr 

SI.032.10.2021 z dnia 27.07.2021r. oraz Aneks 

nr 1/2021 z dnia 27.10.2021 r., umowa 

dofinansowania nr TW/3450/TW/2021 z dnia 

26.08.2021r.

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

22.11.2021

0,00
O

finansowo (data): 

29.11.2021



Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu 

pieszego przy DP 3534S – ul. Słowackiego w 

m. Kuźnia Raciborska” polegało na wykonaniu 

ciągu pieszego wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi obejmującymi m.in. elementy 

odwodnienia. W ramach  zadania 

przebudowano w roku 2021 nawierzchnię 

chodnika w ciągu ul. Juliusza Słowackiego w 

m. Kuźnia Raciborska na odcinku od 

skrzyżowania ul. Kościelnej, Kozielskiej i Placu 

Adama Mickiewicza (DW 425) do 

skrzyżowania ul. Juliusza Słowackiego i ul. 

Powstańców – po stronie lewej. 

umowa o pomocy finansowej nr  

SI.032.11.2021 z dnia 08.09.2021r. Zadanie 

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Raciborzu.

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

21.12.2021

0,00

11. „Przebudowa ciągu pieszego przy 

DP 3534S – ul. Słowackiego w m. 

Kuźnia Raciborska” 

20.09.2021r.           

(data zawarcia 

umowy w spr. 

udzielenia pomocy 

finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Kuźnia Raciborska

140 978,70 zł 70 489,35 zł 70 489,35 zł

70 489,35 zł
F

O

finansowo (data): 

28.12.2021

12. „Przebudowa drogi powiatowej nr 

3509S w miejscowości Turze od 

wału przed mostem na rzece 

Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z 

budową fragmentu nowego 

przebiegu tej drogi"

08.09.2021r. (data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Kuźnia Raciborska

45 510,00 zł 22 755,00 zł 22 755,00 zł

22 755,00 zł
F

„Przebudowa drogi powiatowej nr 3509S w 

miejscowości Turze od wału przed mostem na 

rzece Rudzie do rejonu dz. 910/2 wraz z 

budową fragmentu nowego przebiegu tej 

drogi" - opracowanie dokumentacji 

projektowej 

umowa o pomocy finansowej nr  

SI.032.13.2021 z dnia 20.09.2021r. oraz Aneks 

Nr 1/2021 z dnia 27.10.2021r.
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

03.12.2021

0,00
O

finansowo (data): 

27.12.2021

13. „Przebudowa ciągu pieszego przy 

DP 3527S – ul. Józefa Rostka w 

Wojnowicach” 

02.08.2021r. (data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Krzanowice

173 372,08 zł 86 686,04 zł 86 686,04 zł

86 686,04 zł
F

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu 

pieszego przy DP 3527S – ul. Józefa Rostka w 

Wojnowicach” obejmowało wykonie ciągu 

pieszego wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi obejmującymi m.in. elementy 

odwodnienia. W ramach  zadania 

przebudowano w roku 2021 nawierzchnię 

chodnika w ciągu ul. Józefa Rostka w 

miejscowości Wojnowice na odcinku od 

łącznika ulicy Józefa Rostka z ulicą Odrodzenia 

(przy OSP) do skrzyżowania ul. Józefa Rostka z 

ul. Odrodzenia i ul. Mickiewicza – po stronie 

prawej. 

umowa o pomocy finansowej nr  

SI.032.14.2021 z dnia 02.08.2021r. oraz Aneks 

Nr 1/2021 z dnia 26.10.2021r. Zadanie 

realizowane przez Powiatowy Zarządu Dróg w 

Raciborzu.

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

24.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

28.12.2021

14. „Przebudowa ciągu pieszego przy 

DP 3528S w Krzanowicach”

02.08.2021r. (data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Krzanowice

190 425,61 zł 95 212,81 zł 95 212,81 zł

95 212,81 zł
F

Zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa ciągu 

pieszego przy DP 3528S w Krzanowicach” 

polegało na wykonaniu wymiany ciągu 

pieszego wraz z niezbędnymi robotami 

towarzyszącymi obejmującymi m.in. elementy 

odwodnienia. W ramach  zadania 

przebudowano w roku 2021 nawierzchnię 

chodnika w ciągu ul. Długiej w Krzanowicach 

na odcinku od działki zabudowanej posesją 

oznaczoną nr 9 do działki zabudowanej 

posesją oznaczoną nr 43 przed skrzyżowaniem 

z DP 3506S (ul. Samborowicka w m. 

Krzanowice) – po  stronie lewej. 

umowa o pomocy finansowej nr SI.032.15.2021 

z dnia 02.08.2021 r. Zadanie realizowane przez 

Powiatowy Zarządu Dróg w Raciborzu.
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

10.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

30.12.2021

15. „Remont jezdni, poboczy i rowów 

na odcinkach drogi powiatowej nr 

3511S Krzyżanowice – Owsiszcze w 

kilometrażach: 0+000-0+354, 0+418-

0+551 i 1+774-4+248”

10.11.2021r. (data 

zawarcia umowy w 

spr. udzielenia 

pomocy finansowej 

powiatowi 

raciborskiemu)

Gmina Krzyżanowice, 

środki z rezerwy celowej 

budżetu państwa

2 726 069,07 zł

2 107 982,16 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa, 276 213,64zł 

środki Gminy 

Krzyżanowice

2 384 195,80 zł

341 873,27 zł
F

Zadanie polegało na remoncie odcinków drogi 

powiatowej nr 3511S Krzyżanowice – 

Owsiszcze na długości  2 961 mb:

- odcinek nr 1 zlokalizowany w m. Owsiszcze 

od granicy Państwa do rejonu skrzyżowania z 

drogą lokalną – ul. Wojska Polskiego w km 

0+000 – 0+354 i w km 0+418 – 0+551 o 

łącznej długości 487,00mb,

- odcinek nr 2 od skrzyżowania z drogą 

powiatową nr 3507 S do skrzyżowania z drogą 

krajową nr 45 w miejscowości Krzyżanowice w 

km 1+774 – 4+248 o długości 2 474,00mb.

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.16.2021 

z dn. 10.11.2021 r., umowa dofinansowania 

ZKI.24.2021 z dnia 20.12.2021 r.   
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

30.12.2021



Modernizacja wentylacji i klimatyzacji w 

szpitalach jednoimiennych w związku z COVID-

19

Kwota rozliczona wydatki poniesione i 

otrzymane 100 % dofinansowania.zakończony: X

RZ
rzeczowo (data): 

04.08.2021

O
finansowo (data): 

09.08.2021

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Szpital Rejonowy im. dr Józefa Rostka w Raciborzuw Raciborzu
1. Modernizacja wentylacji i 

klimatyzacji w szpitalach 

jednoimiennych w związku z COVID-

19

od 21.12.2020 do 

31.07.2021

środki z Ministerstwa 

Zdrowia - środki z 

Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-

19 
1 633 440,00 zł 1 633 440,00 zł 1 625 132,58 zł 0,00

F

2. Pomoc dla domów pomocy 

spolecznej w przeciwdziałaniu 

skutkom rozprzestrzeniania się 

wirusa SARS-Cov-2 2021
Fundusz Przeciwdziałania 

COVID-19
122 939,00 zł 122 939,00 zł 122 939,00 zł 0,00

Środki zostały przeznaczone na wypłatę 

wynagrodzeń dla pracowników dps 

wykonujących niezbędne czynności do walki z 

epidemią wirusa SARS-COV_2301 320,00 zł 288 579,05 zł 0,00

zakończony: X

rzeczowo (data): 

31.08.2021

finansowo (data): 

31.08.2021

1. ŚLĄSKIE POMAGA zadanie nr 6 - 

kontynuacja

2021

Wyspółfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego

301 320,00 zł

RZ

Środki zostały przeznaczone na zapewnienie 

kadry niezbędnej do utrzymania ciągłości 

uslug świadczonych przez Jednostę oraz na 

zakup środków ochrony osobistej.

Nadzór - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

Kontrola za pomocą sprawozdawczości.

Nadzór - Wydział Rodziny i Polityki Społecznej, 

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach. 

Kontrola/audyt Izby Skarbowej w Katowicach. 

Dokonano zwrotu na kwotę 12 740,95zł.

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

F

RZ

O

zakończony: X

rzeczowo (data): 

31.12.2021

finansowo (data): 

31.12.2021

F

O

16.  „Remont odcinka drogi 

powiatowej nr 3530S Bojanów – 

Borucin, w kilometrażu 0+661-

1+932”

15.11.2021r. Gmina Krzanowice, środki 

z rezerwy celowej 

budżetu państwa

944 677,10 zł

746848,00 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa, 94467,71zł 

środki Gminy 

Krzanowice

841 315,71 zł

103 361,39 zł
F

Zadanie polegało na remoncie odcinka drogi 

powiatowej nr 3530S Bojanów – Borucin na 

długości  1 271 mb. 

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.17.2021 

z dn. 15.11.2021 r., umowa dofinansowania 

ZKI.32.2021 z dnia 23.12.2021 r. 
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

30.12.2021

17.  „Remont odcinków drogi 

powiatowej nr 3507S od 

miejscowości Tworków do 

skrzyżowania z DP 3511S w 

kilometrażach: 0+640-0+915, 1+580-

2+050 oraz odtworzenie rowów w 

kilometrażu 2+050-2+313, a także 

remont odcinków tej drogi w 

kilometrażach 0+950-1+580 i 2+050-

2+288”

15.11.2021r. Gmina Krzyżanowice, 

środki z rezerwy celowej 

budżetu państwa

1 461 290,05 zł

557 644,00 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa, 451 822,57 zł 

środki Gminy 

Krzyżanowice

1 009 486,57 zł

451 823,48 zł
F

Zadanie polegało na remoncie drogi 

powiatowej nr 3507 S na odcinku o łącznej 

długości 1673,00 mb od końca terenu 

zabudowanego w Tworkowie do skrzyżowania  

z drogą powiatową nr 3511S w rejonie osady 

Wydale.

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.18.2021 

z dn. 15.11.2021 r., umowa dofinansowania 

ZKI.25.2021 z dnia 20.12.2021 r.   
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

0,00

O

finansowo (data): 

30.12.2021

18. „Remont odcinka drogi powiatowej 

nr 3518S w Sławikowie w 

kilometrażu 0+455-1+150”

15.11.2021r. Gmina Rudnik, środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa

504 365,57 zł

393 421,49 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa,                           

51 163,48 zł środki 

Gminy Rudnik

444 584,97 zł

59 780,60 zł

0,00

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.19.2021 

z dn. 15.11.2021 r., umowa dofinansowania 

ZKI.26.2021 z dnia 20.12.2021 r. 
zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

0,00
O

finansowo (data): 

30.12.2021

228 044,15 zł

F
Zadanie polegało na remoncie odcinka drogi 

powiatowej nr 3518S w miejscowości 

Sławików o długości 695mb. 

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

F
Zadanie polegało na remoncie odcinków drogi 

powiatowej nr 3529S  Borucin – Bolesław - 

Tworków na długości 2 522 mb. 

O

„Remont odcinków drogi 

powiatowej nr 3529S Borucin – 

Bolesław – Tworków w 

kilometrażach: 2+213-2+366, 2+723-

3+274, 3+899-4+890, 5+627-5+777 i  

6+997-7+827”

15.11.2021r. Gmina Krzanowice, 

Gmina Krzyżanowice, 

środki z rezerwy celowej 

budżetu państwa 2 231 236,83 zł

1 780 069,00 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa, 136 417,82 zł 

środki Gminy 

Krzanowice,                           

86 705,86 zł środki 

Gminy Krzyżanowice 

2 003 192,68 zł

20. „Remont przepustu pod drogą 

powiatową nr 3524S w Krowiarkach 

w kilometrażu 5+551”

23.12.2021r. Gmina Pietrowice 

Wielkie, środki z rezerwy 

celowej budżetu państwa

136 530,00 zł

109 224,00 zł środki z 

rezerwy celowej budżetu 

państwa,                           

13 653,00 zł środki 

Gminy Pietrowice 

Wielkie

19.

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.22.2021 

z dn. 23.12.2021 r., umowa dofinansowania 

ZKI.33.2021 z dnia 23.12.2021 r.  Zadanie 

realizowane przez Powiatowy Zarząd Dróg w 

Raciborzu.

zakończony: X

0,00
RZ

rzeczowo (data): 

20.12.2021

umowa o pomocy finansowejnr SI.032.20.2021 

z dn. 15.11.2021 r., umowa o pomocy 

finansowejnr SI.032.21.2021 z dn. 06.12.2021 

r., umowa dofinansowania ZKI.27.2021 z dnia 

20.12.2021 r.

zakończony: X

finansowo (data): 

30.12.2021

finansowo (data): 

30.12.2021

0,00
O

122 877,00 zł

13 653,00 zł Zadanie pn. „Remont przepustu pod drogą 

powiatową nr 3524S w Krowiarkach w 

kilometrażu 5+551” obejmowało wykonanie 

wymiany części przelotowej przepustu wraz z 

niezbędnymi robotami towarzyszącymi. 

F



finansowo (data): 

31.12.2021

115 369,31

0,00

0,00

658 769,14

0,00

0,00

F
Dofinansowanie do realizacji zadania 

organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych z FRPA do linii Racibórz-

Pogrzebień-Kornowac-Rydułtowy

1 161 175,02

F

214 188,00

Dofinansowanie do realizacji zadania 

organizatora w zakresie przewozów 

autobusowych z FRPA do 14 linii na obszarze 

Powiatu Raciborskiego

Wkład własny objemował środki płatne 

przez:                                                                             

Powiat Raciborski:164692,31 zł,                               

Gminę Kornowac: 35 473,15 zł,                                           

Gminę Krzanowice: 45 972,57 zł,                      

Gminę Krzyżanowice: 65 512,43 zł,                       

Gminę Pietrowice Wielkie:                                                 

90 516,03 zł,                                                                                      

Gminę Rudnik: 102 835,66 zł,                                              

Gminę Kuźnia Raciborska:                                                            

79 036,22 zł,                                                                              

Gminę Nędza: 74 730,77 zł.

zakończony: x

RZ
rzeczowo (data): 

31.12.2021

O

2. Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych (FRPA)

od 01.07.2021                 

do 31.12.2021

Środki pochodzące z 

Funduszu
1 819 944,16 1 161 175,02

Wkład własny obejmował środki płatne 

przez:                                                           

Powiat Raciborski: 17 305,41 zł,              

Powiat Wodzisławski: 46 147,72 zł,         

Gminę Kornowac: 51 916,18 zł.

zakończony: x

RZ
rzeczowo (data): 

31.12.2021

O
finansowo (data): 

31.12.2021

1 Fundusz Rozwoju Przewozów 

Autobusowych (FRPA)

od 01.07.2021               

do 31.12.2021

Środki pochodzące z 

Funduszu
329 557,31 214 188,00

F

RZ

O

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

Nadzór - Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu. 

Kontrola za pomoca sprawozdawczości. zakończony: X

rzeczowo (data): 

30.12.2021

finansowo (data): 

30.12.2021

10 650,00 zł 8 520,00 zł 8 520,00 zł

2 130,00

0,00

0,00

3. Kształcenie ustawiczne 

pracowników i pracodawców ze 

środków Krajowego Funduszu 

Szkoleniowego

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

* 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)

2021

Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 



44

122 611 679,42 zł

109 274 925,83 zł

13 336 753,58 zł

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

Stan na 31.12.2021 r.

REFERAT INWESTYCJI I ROZWOJU 

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

Lp.

Nazwa projektu
Okres realizacji            

(od kiedy do 

kiedy)

Źródło 

dofinansowania
Wartość projektu

Kwota dofinansowania 

przyznana
Wkład własny * (zł) Krótki opis 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 
437 462,09 zł 437 462,09 zł

0,00

F

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. Wskutek obostrzeń pandemicznych projekt 

jednak nie został zrealizowany (nie dokonano żadnego wyjazdu).

a) w trakcie: X Obecnie peojekt jest w trakcie rozliczenia 

niewykorzystanych srodków. Brak kontroli

b) zakończony:

0,00
 RZ

rzeczowo (data):X 

31.12.2021r.

0,00

O

finansowo (data):

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 

438 261,14 zł 438 261,14 zł

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.

Brak kontroli

b) zakończony:

0,00
 RZ

rzeczowo (data):

0,00

O

finansowo (data):

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

a) w trakcie: X

76 581,36
F

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):

3.

Liczba projektów w trakcie realizacji

Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski (zł)

Kwota dofinansowania przyznana (zł)

Wkład własny (zł)



0,00 RZ

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

0,00

1. Indywidualizacja od nowa-podejście 

case management w PSZ 

województwa śląskiego"-projekt 

pilotażowy

29.11.2021r.-

31.12.2022r.
Fundusz Pracy

283 452,24 zł 283 452,24 zł

0,00
F

W ramach projektu przewidziano dla 10 osób długotrwale bezrobotnych 

(znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej/ posiadających deficyty w sferze 

społecznej i zawodowej) wdrożenie kompleksowego modelu wsparcia opartego 

na elementach podejścia case management.  Założono następujące działania: 

dobór kandydatów do objęcia wsparciem  - rozmowa wstępna i kwalifikacja 

uczestników; diagnoza sytuacji klienta/indywidualne plany działania; wsparcie 

psychologiczne;  szkolenia wraz ze stypendium; prace społecznie użyteczne; 

maksymalnie 6 miesięczne staże wraz ze stypendium; refundacja kosztów opieki 

nad osobą zależną, kosztów badań lekarskich oraz zwrot kosztów dojazdu; grant 

finansowy w wysokości 1000 zł dla uczestnika, umożliwiający zrealizowanie np. 

usługi dentystycznej, wizyty u fryzjera czy zakup ubrań wizytowych.  Projekt 

realizowany jest we współpracy z Wojewódzkim Urzędem Pracy – 

Koordynatorem projektu oraz partnerami: Powiatowym Urzędem Pracy w 

Kłobucku, Powiatowym Urzędem Pracy w Tarnowskich Górach.

a) w trakcie: X Nie dotyczy

b) zakończony:

0,00

 RZ

rzeczowo (data):

O

finansowo (data):

2. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie 

raciborskim (V).

od 1.01.2019 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

0,00

0,00

0,00

F

RZ

O

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):

922 985,04 zł

Nie dotyczy

0,00 F a) w trakcie: X
b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

O

0,00

O

4. 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.

3. Aktywizacja osób bezrobotnych w 

wieku 30+ zarejestrowanych w 

Powiatowym Urzędzie Pracy w 

Raciborzu (IV).

od 1.01.2019 do 

31.12.2022

od 1.05.2021 do 

30.04.2023
Europejski Fundusz 

Społeczny RPO WSL 

Oś priorytetowa IX. 

Działanie 9.1 

Poddziałanie 9.1.5

rzeczowo (data):

finansowo (data):

b) zakończony:

a) w trakcie: X

876 835,78 zł

46 149,26

0,00

0,00

F

RZ



Brak kontroli, wnioski pozytywnie rozpatrzone, 

zaliczka wypłacona, rozliczona.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

1. Umowa o partnerstwie "Program 

Rozwoju kierunku Pielęgniarstwo IKFiZ 

w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Raciborzu"

od 20.03.2020 do 

30.11.2022

środków Europejskiego 

Funduszu Społecznego w 

ramach Programu 

Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-

2020

37 456,65 zł 37 456,65 zł

0,00
F

0,00
RZ

0,00
O

Projekt realizowany, część zadań zrealizowanych w 2021 pozostałe zostaną dokończone 

w 2022 r.

0,00

O

"Wsparcie osób młodych w powiecie 

raciborskim poprzez 

dofinansowania kosztów 

zatrudnienia"

od 1.05.2021 do 

30.04.2023
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

Działanie 1.1 

Poddziałanie 1.2.1

619 458,84 zł 619 458,84 zł

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.

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

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nie dotyczy5.

0,00

0,00

3 336 641,17 zł
0,00

O

Projekt rozpoczęty.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

Pierwsza kontrola IZ RPO WSL zamówień zakończona 

z uwagami, bez nałożenia korekt.

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

588 819,03 zł
F

RZ

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"

od 16.02.2021 

do 31.07.2021

umowa 

podpisana w 

lipcu 2021r.

od 01.03.2020 

do 31.05.2021

rzeczowo 

(data):31.05.2021

finansowo (data):

a) w trakcie: X

b) zakończony:

a) w trakcie: X

b) zakończony:

Projekt zakończony rzeczowo, Szpital uzyskał w części dotację w formie 

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

Złożono zmiany w projekcie, na które Szpital uzyskał pozwolenie. 

Wniosek o dofinansowanie zwrocony został do korekty w celu podpisania 

aneksu.

od 19.06.2019 

do 31.12.2022
a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Szpital wystąpił o zmianę terminu 

zakończenia zadania na 30.06.2023 r. W II 

półroczu 2021 r. rozpoczęto prace 

budowalne.

Utworzenie SOR

0,00
O

Dofinansowanie w 

ramach POIS -                  

8 416 810,02 zł 

pozostałe w ramach 

wkładu własnego 

Pierwsza kontrola zamówień zakończona 

bez zastrzeżeń, druga kontrola założono 

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

pakietów. W ponownej ocenie projektu po 

zgłoszeniu zmian w projekcie.

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo 

(data):30.06.2021

finansowo (data):

F

0,00
RZ

1 715 319,42 zł

F

0,00
RZ

0,00

O

F

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

0,00
RZ

100% dofinansowanie

2 062 926,28 zł

22 412 871,00 zł

8 884 400,00 zł 7 551 740,00 zł

17 310 971,00 zł

2 062 926,28 zł

Ogłoszenie przetargu na wyłonienie 

inwestora zastępczego.

Projekt zakończony rzeczowo, Szpital uzyskał 

dotację w formie zaliczki, zakończony rzeczowo, 

w trakcie rozliczania. Kontrola Instytucji 

Zarządzającej zakończona - nałożono korektę 

finansową 10% na część kosztów 

kwalifikowanych w ramach projektu.

Projekt zakończony rzeczowo. Szpital uzyskał dotację w formie zaliczki. Projekt 

zakończony rzeczowo, w trakcie rozliczania. 

Termomodernizacja budynków szpitala.

1 332 660,00 zł
F

0,00

O

0,00

5 101 900,00 zł



22 185,57 zł RZ

3. Przebudowa pomieszczenia na aulę 

w Centrum Kształcenia

Zawodowego i Ustawicznego nr 2 

Mechanik w Raciborzu

2021-2022 Rządowy Fundusz 

inwestycji Lokalnych 

1 200 000,00 zł 950 000,00 zł

1. Rozwiń zawodowe skrzydła z 

Erasmusem 

Przedsięwzięcie ma na celu realizację inwestycji polegającej na przebudowie 

pomieszczeń na aulę CKZiU Nr 2 Mechanik w Raciborzu

O

od 1.10.2019 do 

30.06.2022

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

Fundacja Rozwoju 

Systemu Edukacji

533 360,83 zł 533 360,83 zł

0,00

0,00

0,00
O

RZ

F
Organizacja praktyk zawodowych uczniów Technikum - technik mechanik, 

informatyk, elektryk, mechatronik
Braka) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Zgodnie z zatwierdzoną listą (poz. 35) przez 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 31.03.2021r. 
a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

    250 000,00    
F

0,00
RZ

0,00

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 129 745,47 zł 129 745,47 zł

0,00
F

0,00

Raport rozliczenia rzeczowego projektu 

zostal złożony w dniu 29.11.2021 r. 

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: 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+
422 633,70 zł 422 633,70 zł

0,00

0,00

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):

a) w trakcie: X

RZ

0,00 O

F

RZ

O

43 394,40 zł F

0,00

3. F

b) zakończony:

rzeczowo (data):

Nie była przeprowadzona kontrola

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Nie była przeprowadzona kontrola

finansowo (data):

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

Podnoszenie kwalifikacji 

zawodowych nauczycieli kluczem do 

sukcesu uczniów

15.12.2020r. - 

15.12.2022r.

Środki unijne Fundacja 

Rozwoju Systemu 

Edukacji - Narodowa 

Agencja Programu 

ERASMUS+ 133 549,42 zł 133 549,42 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 a) w trakcie: X

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

      58 111,71    
F

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 

a) w trakcie: X Zakończyła się kontrola projektu nr 

149/K/KN1/20, która stwierdziła zastrzeżenia do 

zamówień publicznych, została nałożona 

korekta finansowa. Zalecono usprawnienia pod 

kątem zamówień publicznych.

b) zakończony:

      38 228,40    
RZ

rzeczowo (data):

      96 340,11    
O

finansowo (data):



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% 6 335 610,71 zł

RZ

a) w trakcie: X

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 O

3.

4.

0,00 RZ
1 595 835,43 zł

F

0,00

0,00

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

2. "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

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.

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00 F

0,00 RZ

0,00 O

0,00 F

0,00 RZ

0,00 O

1. "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

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.

kontrola 09.07.2021r. - brak uwaga) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

Braka) w trakcie: X

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Geodezji



b) rzeczowo (data):                                   

finansowo (data):

1. Refundacja uznanych kosztów 

kwalifikowalnych.                                                       

2. Podpisano aneks do umowy, w którym 

przedłużono okres realizacji projektu do 36 

miesięcy (wczesniej były to 24 miesiące) 

F

0,00

RZ

0,00

O

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.

"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+
129 831,52 zł 129 831,52 zł

0,00

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

0,00

F

0,00

a) w trakcie: X

RZ

okres rozliczeniowy przedłużono do dnia 

28.02.2022

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Wydział Organizacyjny

1. Krajowy Fundusz Szkoleniowy na rok 

2021

od 28.04.2021 

do luty 2022 r.
Krajowy Fundusz 

Szkoleniowy 80% 

Starostwo 

Powiatowe w 

Raciborzu 20%

17 270,00 zł 13 816,00 zł

3 454,00 zł F

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+

2. "Śląskie samorządy bez barier 

dostępne dla wszystkich"

od 1.01.2021 do 

30.04.2022
Europejski Fundusz 

Społeczny PO WER 

2014-2020

* *

0,00 F

0,00

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. 10.02.2022r. zmieniono termin 

zakończenia projektu na 30.04.2022 r.

W ramach projektu dokonano:                                                                                               

1. przeglądu rozwiązań i procedur w wybranych obszarach urzędu związanych z 

obsługą klienta pod kątem zapewnienia dostępności                   2. opracowano 

indywidualny raport dla urzędu zawierającego wnioski i rekomendacje w zakresie 

optymalizacji rozwiązań związanych z obsługą klienta pod kątem zapewnienia 

dostępności                                                             3. doradztwa dla urzędu w zakresie 

wdrożenia wypracowanych wniosków i rekomendacji związanych z obsługą 

klienta. Ponadto, pracownicy wzięli udział w szkoleniach dla koordynatorów 

dostępności, pracowników wykonujących zadania koordynatora oraz 

pracowników, którym przypisane są lub będą obowiązki związane z 

zatrudnieniem zasobów ludzkich, a także kierowników komórek organizacyjnych i 

ich zastępców. Zakup drobnych usprawnień dla urzędu biorącego udział w 

projekcie, zgodnie z wynikami rekomendacji zawartymi w opracowanym raporcie 

nastąpi w marcu 2022 r. (zgodnie z deklaracją ŚZGiP).

0,00 RZ

0,00 O

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

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+ 112 685,02 zł 112 685,02 zł RZ

0,00
F

0,00

0,00

O

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.

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.

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+
135 895,51 zł 135 895,51 zł

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) 

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

finansowo (data):

RZ

0,00

O

1. Refundacja uznanych kosztów 

kwalifikowalnych.                                                  

2. Podpisano aneks do umowy, w którym 

przedłużono okres realizacji projektu do 30 

miesięcy (wcześniej były to 24 miesiące)

3.



F
Przedsięwzięcie ma na celu realizację inwestycji polegajacej na 

wzmocnieniu konstrukcyjnym części budynku Sali gimnastycznej w 

szkole.

a) w trakcie: X

0,00
RZ

b) rzeczowo (data):                                   

finansowo (data):

0,00 O

"Wzmocnienie konstrukcji częsci 

budynku Sali gimnastycznej w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 

1 w Raciborzu"

2021-2022 Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych 178 500,00 zł 160 000,00 zł

18 500,00

a) w trakcie: X

0,00
RZ

b) rzeczowo (data):                                   

finansowo (data):

0,00

O

F
2020-2022 Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach 

Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych
796 396,00 zł 771 550,00 zł

24 846,00 Przedsięwzięcie ma na celu realizację inwestycji polegajacej na 

przebudowie pomieszczenia auli w budynku szkoły.

BrakGłówny cel projektu: Stworzenie możliwości do ukazania umiejętności 

uczniów niepełnosprawnych wśród społeczności lokalnej - włączanie 

społeczne osób z niepełnosprawnościami.

94 467,90 zł 94 467,90 zł

1. Creating pathways for inclusion w 

ramach Erasmus+                                          

Akcja 2: Partnerstwa współpracy 

szkół

0,00
F

finansowo (data):

0,00

0,00
O

od 01.09.2020 

do 31.08.2022
Unia Europejska

0,00

F

O

a) w trakcie: X

b) rzeczowo (data):                                   

finansowo (data):

"Przebudowa ogrodzenia terenu 

Zespołu Szkół Ogólnokształcących 

Nr 1 w Raciborzu od strony ul. 

Karola Miarki i ul. Jana Kasprowicza"

2021 Fundusz 

Przeciwdziałania 

COVID-19 w ramach 

Rządowego 

Funduszu Inwestycji 

Lokalnych
18 450,00 zł 18 450,00 zł

RZ

0,00

a) w trakcie: X

b) zakończony:

rzeczowo (data):

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

RZ

Przedsięwzięcie ma na celu realizację inwestycji polegajacej na 

przebudowie ogrodzenia ogrodzenia szkoły.

0,00

4.

5.

6.

"Przebudowa auli szkolnej w 

Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 

1 w Raciborzu"



Umowa o pomocy finansowej nr 

SI.032.2.2022 z dnia 21.02.2022 r., umowa 

ze Skarbem Państwa nr 

805.28.637.2021.RFRDPP z dnia 23.11.2021 

r.

b) zakończony:

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

O

Zadanie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty 

rozbiórkowe, przebudowę chodników, montaż kompletnych zestawów 

sygnalizatorów z systemami detekcji wraz ze zintegrowanym 

oświetleniem przejścia dla pieszych, roboty elektryczne związane z 

zasilaniem, sterowaniem sygnalizacją świetlną i oświetleniem przejścia, 

przełożenie kolidujących sieci, wykonanie oznakowania poziomego, 

wymiana i montaż oznakowania pionowego oraz pełnienie nadzoru 

inwestorskiego w branży elektrycznej i opłacenie za przyłącz oświetlenia 

przejścia.

a) w trakcie: X

O

5. "Przebudowa przejścia dla pieszych 

na drodze powiatowej nr 3544S przy 

Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 

Pogrzebieniu"

listopad 2021r. - 

czerwiec 2022r.

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg Gmina 

Kornowac

172 632,80 zł

RFRD:127 920,00zł            

Gmina Kornowac:                      

10 000,00zł                                                 

34 712,80
F

4.
F

Zadanie obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej, roboty rozbiórkowe, 

przebudowę chodników, ścieżek pieszo-rowerowych, wysp azylów dla pieszych, 

nawierzchnię jezdni oraz łuków jezdni na wlotach, montaż kompletnych 

zestawów sygnalizatorów ze zintegrowanym oświetleniem przejścia dla pieszych, 

roboty elektryczne związane zasilaniem, sterowaniem sygnalizacją świetlną i 

oświetleniem przejścia, przełożenie kolidujących sieci, wymiana i montaż 

urządzeń oraz elementów bezpieczeństwa ruchu, wykonanie oznakowania 

poziomego, wymiana i montaż oznakowania pionowego, ponadto pełnienie 

nadzoru inwestorskiego w branży elektrycznej. 

a) w trakcie: X Umowa o pomocy finansowej nr 

3/II/DM/2022 z dnia 21.02.2022 r., umowa 

ze Skarbem Państwa nr 

805.28.506.2021.RFRD z dnia 23.11.2021 r.

b) zakończony:

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

"Przebudowa przejść dla pieszych na 

skrzyżowaniu DP3548S z ul. Sudecką 

i Szkolną w Raciborzu"

listopad 2021r. - 

wrzesień 2022r.

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg Miasto 

Racibórz

616 362,84 zł

RFRD:476 000,00zł            

Miasto Racibórz:                      

70 181,42zł                                                 

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):14.01.2022 r.

finansowo (data):

"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):

"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.

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.

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 a) w trakcie: X
F

0,00

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
O

RZ

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

a) w trakcie: X

lipiec 2021 r.-

marzec 2022 r.

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, Gmina 

Krzanowice

1 695 924,00 zł

RFRD:   929 037,45 zł            

Gmina Krzanowice:                      

383 443,27zł                                                 

"Przebudowa drogi powiatowej nr 

3529S w Borucinie od skrzyżowania 

z gminnym odcinkiem ul. Doktora 

Rostka do końca obszaru 

zabudowanego w kierunku 

Krzanowic"

70 181,42

F

RZ

O

383 443,27 zł

0,00

0,00

lipiec 2021 r. - 

grudzień 2021 r.

Rządowy Fundusz 

Rozwoju Dróg, Gmina 

Kornowac

2 342 127,76 zł

RFRD:1 287 087,86zł            

Gmina Kornowac:                      

526 535,95zł                                                 

0,00
O

F

0,00

528 503,95 zł

RZ

3. "Przebudowa drogi powiatowej nr 

3540S w Kobyli na odcinku od cieku 

wodnego Żabnica do końca dz. 

824/80 od strony Miasta Racibórz"

2.

1. "Przebudowa ulic Rakowca, Głównej 

i Wiejskiej w Rudyszwałdzie w 

ramach połączenia 

komunikacyjnego z przejściami 

granicznymi na teren Republiki 

Czeskiej"

6. "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" 

2021r. - 2022r. Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych             

1 650 000,00 zł 1 650 000,00 zł

0,00
F

W ramach otrzymanego dofinansowania planowane jest zadanie 

inwestycyjne "Przebudowa drogi powiatowej nr 3507S od skrzyżowania z 

DK45 do końca obszaru zabudowanego w Tworkowie" Zadanie będzie 

polegało na przebudowie drogi powiatowej nr 3507S ul. Głównej w 

miejscowości Tworków na odcinku od skrzyżowania z drogą krajową nr 

45 (ul. Nowa) dalej w kierunku osady Wydale do końca obszaru 

zabudowanego w rejonie skrzyżowania z ul. Hanowiec. Długość 

przebudowywanego odcinka drogi powiatowej wyniesie 626,30mb.

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

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

0,00 RZ finansowo (data):

0,00

O



Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Młodzieżówy Dom Kultury w Raciborzu

126 138,00 zł

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00

O

F
Projekt jest realizowany z czeskim partnerem "Dum Deti a Mladeze Bohumin, 

prispevkova organizace” i dotyczy integracji instytucji oraz osób poprzez wizyty 

studyjne, warsztaty cyrkowo-teatralne, warsztaty plastyczne oraz wspólne 

wydarzenia podsumowujące projekt po stronie polskiej i czeskiej. Dzięki 

zagospodarowaniu terenu przed budynkiem MDK oraz likwidacji barier 

architektonicznych umożliwi się udział w nim osobom niepełnosprawnym.  

1. "Woda, motyle, wiatr - moja 

potrzeba wolności"

od 01.09.2021 

do 30.09.2022

Projekt jest 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia 2014-

2020 INTERREG V-A 

Republika Czeska - 

Polska.

*        223 116,00zł 96 978,00 zł

a) w trakcie: X Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych 

wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu 

stanowi kwotę                     39 987,77 EURO, 

dofinansowanie:                          EFRR 20 000,00 

EUR, BP 1 176,47 EUR, wkład własny: 18 811,30 

EUR                                                   * wg akt. WPF 

b) zakończony:

Zgodnie z założeniami Regulaminu Programu 

Inwestycji Strategicznych Edycja Nr 1 w dniu 

17.11.2021 r. Powiatowi została udzielona 

wstępna promesa dotycząca dofinansowania 

ww. inwestycji.  

b) zakończony:

a) w trakcie: X

b) zakończony:

Nazwa Jednostki Organizacyjnej/Wydziału/Referatu: Zamek Piastowski w Raciborzu
1. "Wspólna historia poprzez zabawę" od 01.01.2021 do 

30.06.2022

Projekt jest 

współfinansowany ze 

środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Fundusz 

Mikroprojektów w 

Euroregionie Silesia 2014-

2020 INTERREG V-A 

Republika Czeska - 

Polska. *      160 354,00zł 140 088,60 zł

Wartość całkowita wydatków kwalifikowalnych 

wynikająca z umowy o dofinansowanie projektu 

stanowi kwotę 34 535,50 EURO, 

dofinansowanie: EFRR                         29 355,17 

EUR, BP 1 726,77 EUR, wkład własny 3 453,56 

EUR (zawiera 10% wartości projektu które 

poniesie jednostka powiększona o koszty VAT 

które będą uznane za niekwalifikowalne).                                                                         

* wg akt. WPF 

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

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

* 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

0,00
RZ

rzeczowo (data):

0,00

O

rzeczowo (data):

finansowo (data):

finansowo (data):

F
20 265,40 zł

"Niwelujemy bariery" - projekt w 

ramach obszaru D "Programu 

wyrównywania różnic między 

regionami III"

od 01.03.2021 

do 17.06.2022

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

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: X1.

b) zakończony:

7. Adaptacja budynku Słodowni i 

modernizacji Domu Książęcego na 

centrum turystyczno-historyczne z 

ekspozycją multimedialną na Zamku 

Piastowskim w Raciborzu

2021r. - 2024r. Rządowy Funduszu 

Polski Ład: Programu 

Inwestycji 

Strategicznych Edycja 

Nr 1
19 800 000,00 zł 17 820 000,00 zł

1 980 000,00
F

Zadanie przewiduje wykonanie dokumentacji projektowej i robót 

budowlanych oraz zakup wyposażenia w celu adaptacji i zaaranżowania 

pomieszczeń piwnicy, parteru, I, II piętra 

i poddasza Słodowni oraz modernizacja z aranżacją wnętrz Domu 

Książęcego. 

a) w trakcie: X

0,00
RZ

rzeczowo (data):

finansowo (data):

0,00
O


