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OR.IV.0022.1.28.2020 

 

PROTOKÓŁ  NR 86/2020 

z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego  

w dniu 24 lipca 2020 r.  

Starostwo Powiatowe w Raciborzu  

Plac Okrzei 4, 47 – 400 Racibórz 

 

Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, 

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.  

Posiedzeniu przewodniczył Starosta Grzegorz Swoboda. Przewodniczący posiedzenia 

stwierdził, na podstawie listy obecności, wymagane quorum Zarządu Powiatu Raciborskiego  

do podejmowania uchwał. Posiedzenie odbyło się w budynku A, na parterze, w sali narad  

z zachowaniem niezbędnych zasad bezpieczeństwa. Starosta poinformował o nieobecności   

Sekretarza Powiatu oraz Skarbnika Powiatu. 

Starosta przekazał, że posiedzenie zwołano w trybie pilnym w celu podjęcia decyzji  

w sprawie ewentualnego zwrotu środków stanowiących nieprawidłowość w ramach projektu 

„As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych  

w Raciborzu. Przyjęcie protokołu z posiedzenia w dniu 21 lipca 2020 r. nastąpi w trakcie 

planowanego, kolejnego posiedzenia w dniu 4 sierpnia 2020 r.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów 

przeciw, 0 głosów wstrzymujących – przyjął szczegółowy porządek posiedzenia,  

który stanowi załącznik nr 2 do niniejszego protokołu.  

Starosta wyznaczył Wicestarostę oraz Zastępcę Skarbnika Powiatu do zreferowania 

poszczególnych punktów porządku posiedzenia, zgodnie z podziałem kompetencji w zakresie 

nadzoru i koordynacji spraw prowadzonych w komórkach organizacyjnych Starostwa 

Powiatowego w Raciborzu i jednostkach organizacyjnych Powiatu Raciborskiego.  

 

TEMATYKA  POSIEDZENIA: 

1. Podjęcie decyzji w sprawie ewentualnego zwrotu środków stanowiących nieprawidłowość 

w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Raciborzu. 
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Ad. 1 

 

Wicestarosta zapoznał zebranych z kartą informacyjną Referatu Rozwoju Powiatu  

dot. wyrażenia zgody na zmianę planu finansowego w związku z koniecznością zwrócenia 

środków stanowiących nieprawidłowość w ramach projektu AS-Szkolna Akademia Sukcesu 

realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r.  

- 31.12.2019 r. 

Ww. karta informacyjna znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

554424. 

Wicestarosta przypomniał, że na posiedzeniu w dniu 16 czerwca 2020 r. omawiana była karta 

informacyjna Referatu Rozwoju Powiatu dot. wyrażenia zgody na wniesienie częściowych 

zastrzeżeń do III wezwania beneficjenta do uzupełnienia wniosku o płatność i zgody  

na zmianę planu finansowego w związku z koniecznością zwrócenia środków stanowiących 

nieprawidłowość w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego  

przez Zespół Szkół Specjalnych w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r. - 31.12.2019 r. 

Zgodnie z przekazanymi informacjami Instytucja Zarządzająca RPO WSL pismem  

z dnia 25 maja 2020 r., znak FS-ZIT.433.98.2020 FS-ZIT.KW-01271/20.GB w sprawie 

uzupełnienia wniosku o płatność nr WNP-RPSL.11.01.04-24-02DA/17-010 za okres  

od 2019-10-01 do 2019-12-31 wezwała beneficjenta projektu do zwrotu wydatków uznanych 

za niekwalifikowalne w ramach projektu w wysokości 25 434,52 PLN (wydatki bezpośrednie 

w wysokości 20 347,62 PLN, poniesione w całości z dofinansowania oraz odpowiadająca  

im wartość kosztów pośrednich w wysokości 5 086,90 PLN (20 347,62 PLN x 25%). Kwota 

ta została obliczona według metodologii IZ w odniesieniu do: ilości godzin zajęć,  

które odbyły się w ciągu całego projektu do ilości godzin zajęć od momentu użytkowania 

zakupionych pomocy i sprzętu. 

W interpretacji IZ nieprawidłowość w ramach projektu polega na zbyt późnym dokonaniu 

zakupu pomocy dydaktycznych oraz rolet zaciemniających, będących doposażeniem 

pracowni fizyczno-chemicznej, a także materiałów i akcesoriów do warsztatów krawieckich  

oraz pomocy dydaktycznych do pracy z uczniem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia 

specjalnego.  

Zgodnie z informacją realizatora projektu – Zespołu Szkół Specjalnych w Raciborzu  

opóźnienia w zakupie pomocy dydaktycznych do fizyki i chemii wynikały z powodu długiej 

procedury zamówień publicznych. Rozstrzygnięcie postępowania na zakup tych pomocy 
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nastąpiło 29 marca 2019 r. Zakończyło się dla tej części unieważnieniem, ponieważ  

nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. Realizację zakupu utrudniały także 

problemy z dostępnością wskazanych pomocy na rynku. Długi czas oczekiwania na dostawę 

spowodował, iż sfinalizowanie zakupów nastąpiło na początku września 2019 r. Kolejnym 

powodem dokonania późnych zakupów była ich realizacja etapami - w pierwszej kolejności, 

zgodnie z priorytetyzacją zakupów, nabywano najważniejsze pomoce dydaktyczne.  

Ze względu na dynamiczny wzrost cen i konieczność zabezpieczenia środków, dopiero  

w kolejnych etapach projektu kupiono pozostałe, równie istotne elementy wyposażenia, 

urządzenia itp. Realizator projektu nie zgodził się ze stanowiskiem IZ, przedstawił argumenty 

wynikające z zapisów Regulaminu konkursu, wytycznych odnośnie kwalifikowalności 

wydatków oraz zapisów wniosku o dofinansowanie. 

Zgodnie z decyzją Zarządu z dnia 16 czerwca 2020 r. w sprawie wybrania wariantu 

zakładającego częściowy zwrot wydatków niekwalifikowalnych (w odniesieniu do pomocy 

dydaktycznych zakupionych w grudniu 2019 r.) i złożenia zastrzeżeń odnośnie pozostałych 

wydatków na kwotę 22 440,84 zł, ZSS w Raciborzu złożył zastrzeżenia w dniu 26 czerwca 

2020 r. W dniu 24 czerwca 2020 r. dokonano przelewu w sprawie zwrotu kwoty 

dofinansowania w wysokości 2 959,25 zł. 

W dniu 22 lipca 2020 r. realizator projektu otrzymał informację od opiekunki projektu,  

że IZ RPO WSL nie uwzględniła zastrzeżeń zgłoszonych przez ZSS w Raciborzu. Opiekunka 

projektu przedstawiła propozycję wycofania złożonych zastrzeżeń przez beneficjenta  

i uznania stanowiska IZ w sprawie kwestionowanych wydatków, powołując się na ustawę  

z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.  

Wicestarosta poinformował, że po rozpatrzeniu sprawy przez Starostę została wstępnie 

zaakceptowana propozycja działań polegająca na wycofaniu złożonych zastrzeżeń, w związku 

z czym nie będą naliczone odsetki jak za zaległości podatkowe od środków, uznanych  

przez IZ za niekwalifikowalne w projekcie w kwocie ok. 2 140,00 zł (w zależności od daty 

ich zapłaty). 

Następnie Wicestarosta przedstawił podsumowanie końcowe dla projektu: 

-całkowita wartość wydatków kwalifikowalnych (kwoty przed zatwierdzeniem wniosku  

o płatność końcową przez IZ RPO WSL): 419 948,65 zł, 

-dofinansowanie w wysokości: 377 953,78 zł, 

-wkład UE: 356 815,24 zł, 
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-budżet państwa: 21 138,54 zł, 

-wkład własny powiatu: 41 994,87 zł (wkład niefinansowy – koszt wynagrodzenia nauczycieli 

zaangażowanych w projekcie w ramach wolontariatu), 

-wydatki niekwalifikowalne: 25 400,09 zł, co stanowi ok. 5% kosztów całkowitych projektu. 

Kwota różni się od kwoty wskazanej w piśmie IZ z powodu błędnego przeliczenia wydatków 

przez opiekuna projektu. 

W toku dyskusji, Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Andrzej Chroboczek 

zaproponował, aby na jednym z kolejnych posiedzeń Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu wyjaśniła powody zwrotu części wydatków uznanych za niekwalifikowalne  

w ramach ww. projektu. 

Jak podkreśliła Członek Zarządu Powiatu Raciborskiego Ewa Lewandowska wydatki 

niekwalifikowalne w ramach projektu dodatkowo obciążają budżet Powiatu Raciborskiego. 

Starosta zapytał kto z zebranych jest za zwróceniem środków stanowiących nieprawidłowość  

w ramach projektu „As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół 

Specjalnych w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r. - 31.12. 2019 r. w wysokości 22 442,00 zł? 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – wyraził zgodę na zmianę planu finansowego w związku  

z koniecznością zwrócenia środków stanowiących nieprawidłowość w ramach projektu  

„As-Szkolna Akademia Sukcesu” realizowanego przez Zespół Szkół Specjalnych  

w Raciborzu w okresie 02.01.2018 r. - 31.12. 2019 r. w wysokości 22 442,00 zł oraz polecił 

wykonanie przelewu w sprawie zwrotu kwoty dofinansowania w terminie do 27 lipca 2020 r. 

Jednocześnie Zarząd, zgodnie z wcześniej zgłoszoną propozycją, ustalił, że na jednym                        

z kolejnych posiedzeń Dyrektor ZSS w Raciborzu wyjaśni powody zwrotu części wydatków 

uznanych za niekwalifikowalne w ramach ww. projektu.   

 

W związku z nieobecnością Skarbnika Powiatu, uczestnicząca w posiedzeniu Zastępca 

Skarbnika Powiatu Dominika Budzan przedstawiła projekt uchwały Zarządu Powiatu 

Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 

Ww. projekt uchwały znajduje się w systemie informatycznym Mdok pod numerem UID 

554512. 

Zastępca Skarbnika Powiatu przekazała, że w projekcie uchwały dokonuje się przesunięcia  

w Rozdziale 80102 kwoty 22 442,00 zł z planu wydatków Zespołu Szkół Specjalnych  

w Raciborzu do Referatu Rozwoju Powiatu, z przeznaczeniem na zwrot dotacji dot. projektu 
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unijnego „As-Szkolna Akademia Sukcesu”, w związku z uznaniem przez Instytucję 

Zarządzającą części wydatków jako niekwalifikowane.  

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 5 Członków – 5 głosami za, 0 głosów przeciw,  

0 głosów wstrzymujących – podjął uchwałę w sprawie dokonania zmian w budżecie Powiatu 

Raciborskiego na 2020 rok. 

Uchwała stanowi załącznik nr 3 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR.IV.0025.1.2020.  

 

Na tym protokół zakończono i podpisano.  

 

Protokołowała: 

Inspektor  

w Wydziale Organizacyjnym  

 

Magdalena Powązka 

 

Prowadzący posiedzenie: 

Starosta  

 

Grzegorz Swoboda  
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Załączniki: 

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lipca 2020 r.  

2. Porządek posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 lipca 2020 r. 

3. Uchwała Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie 

Powiatu Raciborskiego na 2020 rok. 


