Informacja nt. projektów realizowanych przez Powiat Raciborski dofinansowanych ze źródeł zewnętrznych w okresie II półrocza 2017 r.
Stan na 31.12.2017 r.
REFERAT PROMOCJI I ROZWOJU POWIATU
1.

Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu.
Nazwa projektu
„Aktywni 30+”

Okres realizacji
(od kiedy do
kiedy)

Wartość
projektu

Kwota
dofinansowania

Od 01.09.2016 r. do
31.08.2017 r.

512 150,00

486 542,50

Źródło
dofinansowania

Wkład własny *

Europejski Fundusz a) finansowy (zł) X
Społeczny
25 607,00
RPO WSL 2014-2020 b) rzeczowy (zł)
Poddziałanie 7.1.3
c) osobowy (zł)

2.

Aktywizacja osób będących w
szczególnej sytuacji na rynku pracy,
określeni w art. 49 ustawy.

Od 01.06.2016 r. do
31.08.2017 r.

222 350,00

205 700,00

Rezerwa Ministra
(Fundusz Pracy)

a) finansowy (zł) X
16 650,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

3.

Aktywizacja osób bezrobotnych
powyżej 50 roku życia

Od 01.08.2016 r. do
30.09.2017 r.

44 300,00

22 100,00

Rezerwa Ministra
(Fundusz Pracy)

a) finansowy (zł) X
22 200,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

1.

Kontrole projektu **

Aktywizacja zawodowa osób
Brak
bezrobotnych o niskich
kwalifikacjach powyżej 30 r. ż. w
tym: 75 os. w ramach szkoleń, 25 os.
w ramach staży i 1 os. otrzymała
wsparcie w postaci poradnictwa
zawodowego. Suma: 101 osób.
Wsparciem w ramach rezerwy
Brak
zostało objętych 38 osób. Formy
wsparcia w ramach projektu to: dofinansowanie do wynagrodzenia
zatrudnionego bezrobotnego
powyżej 50 roku życia – 3 os. doposażenie lub wyposażenie
stanowiska pracy – 2 os. - staż – 33
os.
Wsparcie udzielone w ramach
Brak
projektu to:
- dofinansowanie do wynagrodzenia
zatrudnionego bezrobotnego
powyżej 50 roku życia – 2 os.,
- przyznanie jednorazowych środków
na podjęcie działalności
gospodarczej dla 1 osoby.

Od 01-06-2017 do
31-12-2017

15 000,00

12 000,00

Skarb państwa Wojewoda Śląski

a) finansowy (zł)
3 000,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Uwagi
Brak

zakończony
rzeczowo (data)
31.08.2017
finansowo (data)
31.08.2017

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
31.08.2017
finansowo (data)
31.08.2017

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
30.09.2017
finansowo (data)
30.09.2017

Sfinansowanie wyposażenia
gabinetów profilaktyki zdrowotnej
prowadzonych w szkołach

Od 20-11-2017 do
31-12-2017

5 080,00

5 080,00

Skarb państwa Wojewoda Śląski

a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)

Poszerzenie oferty biblioteki
Brak
szkolnej, zabezpieczenie zaplecza
lektur szkolnych, uatrakcyjnienie
księgozbioru, poszerzenie
zainteresowań czytelniczych uczniów
oraz wzrost wypożyczeń książek.

zakończony
rzeczowo (data)
31-12-2017

Doposażenie gabinetu profilaktyki
zdrowotnej Zespołu Szkól
Specjalnych w Raciborzu.

zakończony
rzeczowo (data)
31-12-2017

Brak

c) osobowy (zł)

3.

Stan realizacji ***

Zespół Szkół Specjalnych
Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

2.

Krótki opis

Kompleksowe wsparcie dla rodzin
Od 19-12-2017 do
"Za życiem" w zakresie zapewnienia 31-12-2021

15 000
/wartość

15 000,00

Ministerstwo Edukacji a) finansowy (zł)
Narodowej

Brak

finansowo (data)
31-12-2017
Brak

finansowo (data)
31-12-2017

dokonano wyboru i zakupu środków Brak
dydaktycznych niezbędnych do

Zakończono I etap

4.

1.

"Za życiem" w zakresie zapewnienia 31-12-2021
realizacji zadań wiodącego ośrodka
koordynacyjno - rehabilitacyjno opiekuńczego

/wartość
I etapu/
II - 124800
III - 144400
IV - 187200
V - 187200

Dotacja celowa w 2017 roku na
wyposażenie szkoły w podręczniki,
materiały edukacyjne lub materiały
ćwiczeniowe dostosowane do
potrzeb edukacyjnych i możliwości
psychofizycznych uczniów
niepełnosprawnych posiadających
orzeczenie o potrzebie kształcenia
specjalnego.

36 492,75
* 21 492,14

Od 01-09-2017 do
31-12-2017

Narodowej
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

21 492,14

Ministerstwo Edukacji a) finansowy (zł)
Narodowej
b) rzeczowy (zł)

dydaktycznych niezbędnych do
realizacji zadań wynikających z
zakresu wczesnego wspomagania
rozwoju dzieci, nawiązano kontakt z
Poradnią Psychologiczno Pedagogiczną w celu kwalifikowania
dzieci na zajęcia wczesnego
wspomagania rozwoju.

zakupiono podręczniki i materiały
ćwiczeniowe dla uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum

zakończony
rzeczowo (data)
31-12-2017
finansowo (data)
31-12-2017

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
31-12-2017

c) osobowy (zł)

finansowo (data)
31-12-2017

W kolumnie kwota
dofinansowania ujęto
wartość faktycznie
dokonanych zakupów,
niewykorzystana część do
zwrotu (15 000.61)

Dom Pomocy Społecznej"Złota Jesień" w Raciborzu ul. Grzonki 1
Kształcenie ustawiczne pracowników Od 01.06.2017 do
i pracodawców ze środków
30.11.2017
Krajowego Funduszu Szkoleniowego

24 000,00

19 200,00

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

a) finansowy (zł)
4 800,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Szkolenia na tematy: - Rola i zadania
opiekuna w realizacji potrzeb
mieszkańców DPS a wypalenie
zawodowe; - Metodyka terapii i
pracy socjalnej

Kontola
przeprowadzona przez Zakończony:
Powiatowy Urząd Pracy rzeczowo 26.10.2017
w dniu 01.12.2017r
z wynikiem pozytywnym
finansowo 30.11.2017

Brak

Projekt dotyczył sfinansowania
trzech szkoleń nt. 1) MS 20410
instalacja i konfiguracja Windows
Server 2012 – 15-19.05.2017r. (2
uczestników)
2) MS 20697-1 instalacja i
konfiguracja Windows 10 – 1014.07.2017r. (3 uczestników)
3) MS 20697-2 Wdrażanie i
zarządzanie Windows 10 w
środowisku przedsiębiorstwa – 26.10.2017r. (2 uczestników)

Brak

Brak

Zagraniczne praktyki miesięczne
uczniów klas III technikum w
zawodzie - technik elektronik,
technik elektryk, technik
mechatronik, technik informatyk.

Brak

1. Wydział TO Sekretarz Powiatu
Fiansowanie kosztów kształcenia
Od 15.05.2017 do
ustawicznego pracowników i
06.10.2017 r.
pracodawców ze środków Krajowego
Funduszu Szkoleniowego

24 530,00

19 624,00

Krajowy Fundusz
Szkoleniowy

a) finansowy (zł) X
4 906,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

1.

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik"
Po doświadczenie i kwalifikacje do
niemieckich firm

Od 01.06.2015r. do
31.05.2017r.

89 780 EUR
375 280,40 zł

88 469 EUR
369 800,42 zł

Fundacja Rozwoju
Systemu Edukacji

a) finansowy (zł) 5 285,70
b) rzeczowy (zł) - 0
c) osobowy (zł) - 0

1.

Referat Inwestycji i Remontów

zakończony
rzeczowo (data)
06.10.2017 r.
finansowo (data)
12.05.2017 r.

zakończony
rzeczowo
(31.05.2017r.)
finansowo
(wyjaśnienie w
uwagach)

23.08.2017r. - odwołanie
do Narodowej Agencji w
sprawie finansowego
rozliczenia projektu 26.09.2017 - pismo z
Narodowej Agencji o
odrzuceniu odwołania.
Różnice kwotowe według
kursu walutowego (NBP 1
euro=4.18 zł z dn.
16.01.2018 r.)- w dniu
sporządzania
sprawozdania.

„Przebudowa ulicy Ocickiej w
Raciborzu – etap II”

Od 15.09.2016r.
(złożenie wniosku o
dofinansowanie); do
20.12.2017r.

1 560 980,26

727 492,00

Budżet Państwa

a) finansowy (zł) X
833 488,26 w tym:
558 000,00 zł środki
Miasta Racibórz
b) rzeczowy (zł) -

Przebudowa DP 3548S na odcinku od Brak
skrzyżowania z drogą gminną ul.
Koszalińską w Raciborzu do
skrzyżowania z ul. Węgierską w
Raciborzu.

c) osobowy (zł) 2.

„Przebudowa drogi powiatowej nr
3545S od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 935 do granicy
powiatu w miejscowości Pogrzebień”

Od 15.09.2016r.
(złożenie wniosku o
dofinansowanie); do
28.12.2017r.

2 788 339,88

1 349 684,00

Budżet Państwa

a) finansowy (zł) X
1 438 655,88 w tym
środki Gminy
Kornowac 697 422,00
zł
b) rzeczowy (zł) -

4.

5.

6.

Realizacja zadań przy drogach
powiatowych

Od 24.04.2017r
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
20.11.2017r.

169 903,49

Od 15.05.2017r
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
28.12.2017r.

199 991,18

„Przebudowa ciągu pieszego przy DP Od 19.05.2017r
3540S ul. Dębicznej w Raciborzu”
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
16.10.2017r.

97 411,93

„Budowa chodnika w ciągu drogi
Od 30.05.2017r
powiatowej nr 3533S w miejscowości (podpisanie umowy
Turze wraz z remontem nawierzchni o pomocy
jezdni”
finansowej); do
23.11.2017r.

272 846,03

1) „Modernizacja elementów drogi
3514S w ul. Kozielska w miejscowości
Rudnik”,
2) „Modernizacja elementów drogi
3547S w miejscowości Gamów”,
3) „Przebudowa drogi powiatowej nr
3500S na odcinku od skrzyżowania w
Ligocie Książęcej do skrzyżowania z
drogą wojewódzką nr 421 w
Grzegorzowicach”,
4) „Przebudowa drogi powiatowej nr
3500S na odcinku od skrzyżowania z ul.
Leśną (w rejonie cieku wodnego K-2) w
Brzeźnicy do skrzyżowania w Ligocie
Książęcej”,
5) „Modernizacja oraz rozbudowa
systemu kanalizacji deszczowej oraz
modernizacja drogi DP 3519S ul. Główna
w miejscowości Czerwięcice”

99 937,23

Gmina Krzyżanowice a) finansowy (zł) X
69 966,26
b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł) -

99 995,59

Gmina Rudnik

a) finansowy (zł) X
99 995,59
b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł) -

48 705,96

Miasto Racibórz

a) finansowy (zł)
48 705,97
b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł) -

126 620,67

Gmina Kuźnia
Raciborska

a) finansowy (zł) X
146 225,36
b) rzeczowy (zł) -

zakończony
rzeczowo (data)
23.11.2017r.
finansowo (data)
20.12.2017r.

Przebudowa drogi powiatowej nr
Brak
3545S od skrzyżowania z drogą
wojewódzką nr 935 do granicy
powiatu w miejscowości Pogrzebień

umowa o dofinansowanie
nr 268/2017/PRID z dnia
21.04.2017r.
zakończony
rzeczowo (data)
05.12.2017r.

c) osobowy (zł) 3.

umowa o dofinansowanie
nr 267/2017/PRID z dnia
21.04.2017r.

finansowo (data)
28.12.2017r.
1) Przebudowa chodnika przy
Brak
przy DP 3531S ul. Bojanowskiej w
Bieńkowicach
2)
Przebudowa chodnika przy
DP 3516S przy ul. Głównej
w Tworkowie
Brak
ad 1) opracowanie dokumentacji
projektowej,
ad 2) kontynuacja robót kanalizacji
deszczowej oraz chodnika do ul.
Kurzydyma, przebudowa kolidującej
linii energetycznej, przebudowa
odwodnienia w obrębie
skrzyżowania z ul. Wiatrakową,
ad 3) opracowanie dokumentacji
projektowej,
ad 4) wykonanie map do celów
projektowych,
ad 5) opracowanie niezbędnej
dokumentacji projektowej dla
zakresu odwodnienia ul. Głównej na
podjeździe od ok. posesji nr 8 do nr
24, odtworzenie jezdni od posesji nr
24 do skrzyżowania z drogą gminną
(ok. 450 mb).
Brak
Wykonanie nawierzchni ciągu
pieszego w ciągu ul. Dębicznej w
Raciborzu na odcinku od
skrzyżowania z DW 935 ul. Rybnicką
w kierunku ul. Za Dębiczem wraz z
niezbędnymi robotami
towarzyszącymi.
przedsięwzięcia pn. "Budowa
chodnika w ciągu drogi powiatowej
nr 3509S i 3533S na odcinku ulicy
Raciborskiej i Kościelnej w
miejscowości Turze wraz z

zakończony
rzeczowo (data)
25.08.2017r.

umowa SI.032.4.2017 z
dnia 24.04.2017r.

finansowo (data)
20.11.2017r.
zakończony
rzeczowo (data)
22.12.2017r.

umowa SI.032.5.2017 z
dnia 15.05.2017r.

finansowo (data)
28.12.2017r.

zakończony
rzeczowo (data)
28.09.2017r.

umowa 7/II/DM/2017 z
dnia 10.05.2017r.

finansowo (data)
16.10.2017r.

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
24.08.2017r.

umowa SI.032.7.2017 z dn.
30.05.2017r.

23.11.2017r.

7.

8.

9.

c) osobowy (zł) -

Zabezpieczenie budynków na terenie Od 13.07.2017r
Miasta Raciborza
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
29.12.2017r.

55 576,40

„Modernizacja drogi powiatowej nr Od 07.08.2017r
3536S w miejscowości Górki Śląskie” (podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
21.12.2017r.

188 971,06

„Przebudowa ciągu pieszego na
drogach powiatowych nr 3506S i nr
3528S w miejscowości Krzanowice”

199 890,46

Od 29.09.2017r
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
28.12.2017r.

55 576,40

Miasto Racibórz

a) finansowy (zł) X
0,00
b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł) -

94 485,53

Gmina Nądza

a) finansowy (zł) X
94 485,53
b) rzeczowy (zł) c) osobowy (zł) -

99 945,23

Gmina Krzanowice

a) finansowy (zł) X
99 945,23
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

miejscowości Turze wraz z
przebudową skrzyżowania tych dróg"
obejmującego:
1) budowę chodnika wraz z nakładką
bitumiczną przy ul. Kościelnej w m.
Turze DP 3533S,
2) przebudowę skrzyżowania DP
3509S i DP 3533S w m. Turze,
3) wykonanie oznakowania
pionowego i poziomego na odcinku
DP 3533S oraz w obrębie
skrzyżowania DP 3509S i DP 3533S w
m. Turze,
4) budowę chodnika w ciągu DP
3509S (dz. 717/5)”.
Zabezpieczenie budynku
Brak
magazynowego przy ul. Zakładowej 2
w Raciborzu oraz innych które
stwarzają zagrożenie dla dla życia i
zdrowia ludzi mogących przebywać
w ich pobliżu

Modernizacji odcinka drogi
Brak
powiatowej od granicy z Gminą Lyski
do rejonu skrzyżowania z ul. Rudzką,
w następującym zakresie:
- frezowanie nawierzchni bitumicznej
z odwozem urobku, oczyszczenie i
skropienie podłoża,
- ułożenie warstw bitumicznych
asfaltobetonowych: wyrównawczej
(średnia grubość 3 cm) i ścieralnej o
grubości 5 cm,
- wykonanie innych robót
towarzyszących.
Przebudowa ciągu pieszego na
drogach powiatowych nr 3506S i nr
3528S w miejscowości Krzanowice

finansowo (data)
23.11.2017r.

zakończony
rzeczowo (data)
27.12.2017r.

umowa 8/ZK/2017 zdnia
13.07.2017r.

finansowo (data)
29.12.2017r.

zakończony
rzeczowo (data)
29.11.2017r.

umowa SI.032.9.2017 z
dnia 07.08.2017r.

finansowo (data)
21.12.2017r.

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
12.12.2017r.
finansowo (data)
28.12.2017r.

umowa SI.032.10.2017 z
dnia 29.09.2017r.

10.

1) „Modernizacja elementów drogi
powiatowej nr 3505S w
miejscowościach Cyprzanów i
Lekartów”,
2) „Zakup urządzenia – tablice
zmiennej treści wyświetlające
prędkość pojazdu (wraz z
niezbędnym oprzyrządowaniem)”.

11. "Utworzenie Powiatowego Zespołu
do Spraw Orzekania o
Niepełnosprawnych w Raciborzu"

12. „Przebudowa chodnika przy ul.
Topolowej w Kuźni Raciborskiej”

1.

Od 04.12.2017r
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
28.12.2017r.

175 007,35

71 793,80

Gmina Pietrowice
Wielkie

a) finansowy (zł) X
103.213,55
b) rzeczowy (zł)

c) osobowy (zł)

Od 06.10.2017r
(podpisanie umowy
z Wykonawcą robót
budowlanych); do
28.12.2017r.

321 924,59

Od 18.12.2017r
(podpisanie umowy
o pomocy
finansowej); do
28.12.2017r.

29 965,51

50 000,00

14 982,75

Miasto Racibórz

Gmina Kuźnia
Raciborska

Brak
a) finansowy (zł) X 271 Adaptacja pomieszczeń w celu
924,59
utworzenia Powiatowego Zespołu do
Spraw Orzekania o
b) rzeczowy (zł)
Niepełnosprawnych w Raciborzu
przy ul. Gamowskiej w Raciborzu
c) osobowy (zł)
a) finansowy (zł) X
14.982,76

Przebudowa chodnika przy ul.
Topolowej w Kuźni Raciborskiej.

zakończony
rzeczowo (data)
22.12.2017r.

finansowo (data)
28.12.2017r.

zakończony
rzeczowo (data)
15.12.2017r.

zakończony
rzeczowo (data)
19.12.2017r.

c) osobowy (zł)

umowa 823.3.2017r. z dnia
06.12.2017r.

finansowo (data)
28.12.2017r.

Brak

b) rzeczowy (zł)

umowa SI.032.11.2017 z
dnia 04.12.2017r.

umowa SI.032.13.2017 z
dnia 18.12.2017r.

finansowo (data)
28.12.2017r.

Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Rudach
Wyposażenie gabinetów profilaktyki Od 20.11.2017 do
zdrowotnej
31.12.2017

3 090,00

3 090,00

dotacja z budżetu
państwa

a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

2.

ad 1) modernizacja – remont ciągu Brak
chodnikowego w miejscowości
Cyprzanów, na odcinku o
orientacyjnej długości 125 mb oraz
modernizacja – remont nawierzchni
odcinka jezdni w miejscowości
Lekartów'
ad 2) zakup urządzenia – 2 tablic
zmiennej treści wyświetlających
prędkość pojazdu (w wersji z
kolorowym wyświetlaczem, wraz z
niezbędnym oprzyrządowaniem).

Narodowy Program Rozwoju
Czytelnictwa

Od 01.06.2017 do
31.12.2017

3 100,00

2 480,00

dotacja z budżetu
a) finansowy X
państwa, wkład własny 620,00
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Dotacja z przeznaczeniem na zakup
wyposażenia gabinetu profilaktyki
zdrowotnej w związku z ustawa z
dnia 15.09.2017r. o szczególnych
rozwiązaniach zapewniających
poprawe jakości i dostepności
świadczeń opieki zdrowotnej.

Brak

Program realizowany w ramach
rozporzadzenia Rady Ministrów z
dnia 06.10.2015r. W sprawie
szczegółowych warunków, form i
trybu realizacji Priorytetu 3 "
Narodowego Programu Rozwoju
Czytelnictwa" dotyczącego
wspierania w latach 2016-2020
organów prowadzących szkoły oraz
biblioteki pedagogiczne w zakresie
rozwijania zainteresowań uczniów
przez promocję i wspieranie
czytelnicywa dzieci i młodziezy, w
tym zakup nowości wydawniczych.

Brak

Brak
zakończony
rzeczowo
(28.12.2017r.)
finansowo
(29.12.2017r.)

Brak
zakończony
rzeczowo (16.11.2017)
finansowo (22.12.2017)

3.

Zakup podręczników i materiałów
ćwiczeniowych

Od 31.03.2017 do
31.12.2017

15759,56
* 12 082,04

12 082,04

dotacja z budżetu
państwa

b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

1.

Zakup podręczników i ćwiczeń dla
klas szkoły podstawowej i gimnazjum
realizowany zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Edukacji
Narodowej z dnia 16 marca 2017 r.
w sprawie udzielania dotacji celowej
na wyposażenie szkół w podręczniki,
materiały edukacyjne i materiały
ćwiczeniowe.

Niewykorzystana kwota
dofinansowania została
zakończony
rzeczowo (23.09.2017) zwrócona na konto
Starostwa 3 677,52 zł
finansowo (19.12.2017)

Powiatowy Zarząd Dróg
Przebudowa obiektu inżynierskiego Od 06.11.2017
w ciągu drogi powiatowej nr 3509 S (podpisanie umowy)
w miejscowości Ciechowice
do 27.12.2017
(faktura)

304 901,00

125 200,00

rezerwa subwencji a) finansowy (zł) X
ogólnej z Ministerstwa 179 701,00
Infrastruktury i
b) rzeczowy (zł)
Budownictwa
c) osobowy (zł)

1.

Brak

a) finansowy (zł)

Brak
Przebudowa obiektu o numerze
inwentarzowym JNI 01021657,
zlokalizowanego w ciągu drogi
powiatowej nr 3509 S w
miejscowości Ciechowice (w km
6+305), który służy do
przeprowadzenia ww. drogi nad
rowem melioracyjnym. Zasadnicze
roboty obejmowały rozbiórkę
istniejących elementów obiektu, tj.
murowanych ścianek przyczółków
wraz z fundamentami, płyty
pomostowej oraz istniejących,
towarzyszących elementów.
Wymieniono część przelotową
obiektu, ścianki przyczółków,
wymieniono konstrukcję jezdni na,
oraz w rejonie obiektu wraz z
nawierzchnią asfaltobetonową
jezdni, wymieniono, zabudowano
nowe elementy bezpieczeństwa
ruchu (bariery ochronne).
Konstrukcję obiektu stanowi rama
zamknięta, z prefabrykatów
żelbetowych, klasa obciążenia A.
Wykonano reprofilację rowów oraz
umocnienie przyległych skarp rowów

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
27.12.2017
finansowo (data)
29.12.2017

II Liceum Ogólnokształcące w Raciborzu
Zadanie 20.4.1.2 - Wymiana i
modernizacja sprzętu w obiektach
związanych z ochroną zdrowia z
wyłączeniem programów
polityki zdrowotnej

Od 20.11.2017 r. do
31.12.2017 r.

5 650,00

5 650,00

Przekazanie dotacji a) finansowy (zł)
celowej od Wojewody
Śląskiego
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

Zakup sprzętu do gabinetu
Brak
profilaktyki medycznej w jednostce z otrzymanych środków zakupiono
kozetkę medyczną, stolik zabiegowy,
szafkę na leki, biurko, ciśnieniomierz,
tablicę do badania wzroku oraz trzy
apteczki z wyposażeniem.

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
27.12.2017 r.
finansowo (data)
27.12.2017 r.

1.

Referat Promocji i Rozwoju Powiatu
Zakup śląskich strojów ludowych dla Od 5.06.2017 r. do
artystów Teatru Amatorskiego "Na 29.09.2017 r.
Zamku" w Raciborzu oraz renowacja
ścianki wspinaczkowej w
Międzyszkolnym Ośrodku
Sportowym w Raciborzu.

13 300,00

Wartość projektów zrealizowanych przez Powiat Raciborski (zł)
Kwota dofinansowania (zł)
Wkład własny (zł)

13 300,00

dotacja celowa z
Miasta Racibórz

a) finansowy (zł)
b) rzeczowy (zł)
c) osobowy (zł)

7 662 113,72
4 177 560,26
3 484 358,68

Różnica 194,78 zł pomiędzy kwotą dofinansowania i wkładem własnym a wartością ogólną projektów spowodowana jest przez różnicę
kwotową według kursu walut.
Projekt pn. "Po doświadczenie i kwalifikacje do niemieckich firm" z Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Nr 2 "Mechanik"
przeliczono według stanu kursu walutowego NBP 4,18 zł z dnia 16.01.2018 r.
Wartość projektu 89 780,00 eu - 375 280,40 zł ; wartość dofinansowania 88 469,00 eu - 369 800,42 zł

Zakup śląskich strojów ludowych7 300,00 zł, renowacja ścianki
wspinaczkowej 6 000,00 zł.

Brak

Brak
zakończony
rzeczowo (data)
20.09.2017
finansowo (data)
12.10.2017

