
PROTOKÓŁ  NR 80/08
z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego 

w dniu 8 lipca 2008r.

Obecni  na  posiedzeniu  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego,  według  listy  obecności,

stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

Posiedzeniu przewodniczył Wicestarosta Andrzej Chroboczek.

Przewodniczący  posiedzenia  stwierdził,  na  podstawie  listy  obecności,  wymagane  quorum

Zarządu Powiatu do podejmowania uchwał. 

TEMATYKA  POSIEDZENIA:

1. Projekty uchwał Zarządu Powiatu Raciborskiego.

2. Sprawy bieżące. 

Szczegółowa  tematyka  posiedzenia  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  stanowi  załącznik  

nr 2 do niniejszego protokołu.

Ad. 1

Wicestarosta  przedstawił  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie

ustanowienia pełnomocnika ds. projektu konkursowego pod nazwą „Wdrażanie usprawnień 

w  zarządzaniu  jednostką  samorządu  terytorialnego”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu

Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 3 do protokołu. 

Wicestarosta  poinformował,  iż  zgodnie  z  §  1  przedmiotowej  uchwały Zarząd  upoważnia

Sekretarza  Powiatu  Beatę  Bańczyk  do  podejmowania  wszelkich  czynności  i  składania

oświadczeń woli związanych z dokonywaniem w imieniu i na rzecz Powiatu Raciborskiego

ustaleń w zakresie treści i formy projektu konkursowego pod nazwą „Wdrażanie usprawnień

w zarządzaniu  jednostką  samorządu  terytorialnego”  oraz  danych zawartych  we  wniosku  

o dofinansowanie tego projektu ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach
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Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki.  Upoważnienia  udziela  się  na  czas  określony,  

do zakończenia realizacji w/w projektu konkursowego.

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

0  głosów  wstrzymujących  –  podjął  uchwałę  w  sprawie  ustanowienia  pełnomocnika  

ds.  projektu  konkursowego  pod  nazwą  „Wdrażanie  usprawnień  w  zarządzaniu  jednostką

samorządu  terytorialnego”  ze  środków  Europejskiego  Funduszu  Społecznego  w  ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Uchwała stanowi załącznik nr 4 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Skarbnik  Powiatu  omówiła  projekt  uchwały  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie

dokonania zmian w budżecie Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu

Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

W/w projekt uchwały stanowi załącznik nr 5 do protokołu. 

Zarząd Powiatu Raciborskiego w obecności 3 Członków – 3 głosami za, 0 głosów przeciw, 

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

Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na 2008r. 

Uchwała stanowi załącznik nr 6 do protokołu i znajduje się w teczce nr OR. 0064/08.

Ad. 2 

Wicestarosta  przedstawił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  zabezpieczenia dodatkowych środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Wykonanie

robót  budowlano – remontowych w Zespole  Szkół  Mechanicznych przy ul.  Zamkowej 1  

w Raciborzu (przetarg 2)”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 7 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  środków  na  realizację

zamówienia  dotyczącego „Wykonania  robót  budowlano  –  remontowych w  Zespole  Szkół

Mechanicznych przy ul. Zamkowej 1 w Raciborzu (przetarg 2)” o kwotę 6 499,50 zł brutto. 

Wicestarosta  omówił  kartę  informacyjną  Referatu  Inwestycji  i  Remontów  

dot.  zabezpieczenia  dodatkowych  środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Remont
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sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3

(przetarg 2)”.

W/w karta informacyjna stanowi załącznik nr 8 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  wyraził  zgodę  na  zwiększenie  środków  na  realizację

zamówienia dotyczącego „Remontu sanitariatów w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych

w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 (przetarg 2)” o kwotę 12 362,89 zł brutto. 

Wicestarosta poinformował,  iż  Komisja konkursowa do oceny ofert  złożonych w ramach  

konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

- realizacja części projektu pn. „Powalczmy o uśmiech dziecka! – program wspierania dziecka

i  rodziny  na  terenie  powiatu  raciborskiego”,  powołana  decyzją  nr  28/08  Starosty

Raciborskiego  z  dnia  02.07.2008r.,  na  posiedzeniu  w  dniu  07.07.2008r.  dokonała  oceny

złożonych  ofert.  W  wyznaczonym  terminie,  tj.  do  04.07.2008r.  do  godz.  1330 wpłynęły

następujące oferty:

1. Stowarzyszenia PERSONA na rzecz Promocji i Ochrony Zdrowia Psychicznego,

2. Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

W  wyniku  dokonania  oceny  formalnej  Komisja  stwierdziła,  iż  złożone  oferty  spełniają

wymogi  formalne  konkursu.  W  wyniku  dokonania  oceny  merytorycznej  złożonych  ofert

Komisja stwierdziła, że poszczególne oferty otrzymały następującą ilość punktów:

1. Stowarzyszenia  PERSONA  na  rzecz  Promocji  i  Ochrony  Zdrowia  Psychicznego 

– 77 punktów,

2. Stowarzyszenia Przyjaciół Człowieka „TĘCZA” – 78 punktów.

Minimalna  ilość  punktów  kwalifikująca  organizację  do  otrzymania  dotacji  wynosiła  

54  punkty.  W  związku  z  powyższym  Komisja  konkursowa  do  oceny  ofert  złożonych

w ramach konkursu ofert na powierzenie do realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy

społecznej  -  realizacja  części  projektu  pn.  „Powalczmy  o  uśmiech  dziecka!  –  program

wspierania  dziecka  i  rodziny  na  terenie  powiatu  raciborskiego”  proponuje  na  realizatora

części projektu wybrać Stowarzyszenie Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

Informacja Komisji konkursowej stanowi załącznik nr 9 do protokołu. 

Zarząd  Powiatu  Raciborskiego  zapoznał  się  z  informacją  nt.  prac  Komisji  konkursowej  

do  oceny ofert  złożonych w ramach  konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji  zadania

publicznego  z  zakresu  pomocy  społecznej  -  realizacja  części  projektu  pn.  „Powalczmy  

o uśmiech dziecka! – program wspierania dziecka i rodziny na terenie powiatu raciborskiego”.
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Zaakceptował propozycję Komisji,  aby realizatorem części projektu zostało Stowarzyszenie

Przyjaciół Człowieka „TĘCZA”.

Na tym protokół zakończono i podpisano. 

Protokołowała:

Magdalena Powązka 
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Podpisy Członków Zarządu Powiatu Raciborskiego obecnych na posiedzeniu, zgodnie z listą

obecności:

1. -------------------------

2. Andrzej Chroboczek 

3. Norbert Parys 

4. -------------------------

5. Adam Wajda 
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Załączniki:

1. Lista obecności z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.07.2008r. 

2. Tematyka posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 08.07.2008r. 

3. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie ustanowienia pełnomocnika

ds. projektu konkursowego pod nazwą „Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką

samorządu terytorialnego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

4. Uchwała  Zarządu  Powiatu  Raciborskiego  w  sprawie  ustanowienia  pełnomocnika  

ds. projektu konkursowego pod nazwą „Wdrażanie usprawnień w zarządzaniu jednostką

samorządu terytorialnego” ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

5. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Raciborskiego w sprawie dokonania zmian w budżecie

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. 

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

Powiatu Raciborskiego oraz w układzie wykonawczym budżetu Powiatu Raciborskiego na

2008r. 

7. Karta  informacyjna Referatu  Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia  dodatkowych

środków  w  celu  rozstrzygnięcia  przetargu  na  „Wykonanie  robót  budowlano  

–  remontowych  w  Zespole  Szkół  Mechanicznych  przy  ul.  Zamkowej  1  w  Raciborzu

(przetarg 2)”.

8. Karta  informacyjna Referatu  Inwestycji  i  Remontów dot.  zabezpieczenia  dodatkowych

środków w celu rozstrzygnięcia przetargu na „Remont sanitariatów w budynku Zespołu

Szkół Ekonomicznych w Raciborzu przy ul. Gimnazjalnej 3 (przetarg 2)”.

9. Pismo  Przewodniczącego  Komisji  konkursowej  do  oceny ofert  złożonych  w ramach  

konkursu  ofert  na  powierzenie  do  realizacji  zadania  publicznego  w  zakresie  pomocy

społecznej.
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