Informacja nt. realizacji programów zewnętrznych, do których przystąpił Powiat Raciborski
Stan na 31.05.2014 r.
RERERAT FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH I STRATEGII ROZWOJU
Informacja zawiera dane nt. projektów dofinansowanych ze środków zewnętrznych zakończonych1 w okresie od 01.11.2013 r. do 31.05.2014 r.

1.

„Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu”
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
Regionalny
02.09.2008
03.12.2008
20.01.2009
31.07.2012 r.
Program
Wartość projektu:
24.080.139,12 13.08.2012 r.
Operacyjny
Kwota dofinansowania:
19.646.860,69
Województwa
Wkład własny:
4.433.278,43 03.12.2013 r. ostatnia refundacja środków z EFRR
Śląskiego
(RPO WSL)
2007-2013
Działanie 6.1
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Nr SZ.3431/28/2006 – 11.10.2006 r. Opracowanie projektu architektoniczno-budowlanego dla budynku bramnego i zagospodarowania dziedzińca bramnego.
Nr SZ.3431/28/2007 – 10.10.2007 r. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dot. budynku mieszkalnego „D”, budynku słodowni „B” i elewacji
budynku „C”.
Nr SZ.3431/5/2008 – 25.04.2008 r. Etap I – Remont i adaptacja budynku bramnego (Umowa z wykonawcą nr SZ.2222/18/2008)
Nr SZ 3431/26/2009 – 04.09.2009 r. Etap II a i II b – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni „B”.
Nr 3431/28/2009 – 18.09.2009 r. Nadzór inwestorski nad realizacją Etapu II a i II b – remont i adaptacja budynku mieszkalnego „D” oraz budynku słodowni „B”,
Etapu III – rewaloryzacja dziedzińca i adaptacja na potrzeby spektakli i koncertów plenerowych oraz roboty zabezpieczające przyziemie kaplicy.
Nr SZ.3431/5/2010 – 09.02.2010 r. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych polegających na: 1. zabezpieczeniu konstrukcji stalowej dachu oraz
stalowych wzmocnień ścian piwnic, 2. obetonowaniu stalowych belek stropu WPS, 3. impregnacji istniejącej więźby dachowej, w ramach realizacji zadania pn.
Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap II a i II b: remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego
„D” oraz Budynku Słodowni „B”.
Nr SZ.3431/7/2010 – 23.02.2010 r. - roboty w zakresie wykonania pali w technologii mikrofali iniekcyjnych pod posadowienie fundamentów w poziomie piwnic
Budynku Słodowni „B”.
Nr SZ.3431/11/2010 – 05.05.2010 r. Wykonanie robót dodatkowych w Budynku Mieszkalnym „D”.
Nr SZ.3431/23/2010 – 18.08.2010 r. Wykonanie sieci ciepłowniczej do kompleksu Zamku Piastowskiego
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Przez projekt zakończony rozumie się zarówno zakończenie rzeczowe oraz finansowe realizacji projektu, w tym otrzymanie ostatniej refundacji poniesionych wydatków.
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Nr SZ.3431/29/2010 – 12.11.2010 r. Etap III w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego -sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) /przetarg 2/
Nr SZ.3431/32/2010 – 25.10.2010 r. Etap II a i II b – remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe
Nr SZ.3431/35/2010 – 10.11.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i
adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe w ramach wykonanego projektu aktualizacji
remontu budynku bramnego w poszczególnych branżach wg spisanego protokołu konieczności
Nr SZ.3431/38/2010 – 03.12.2010 r. Adaptacja Zamku Piastowskiego w Raciborzu na Ponadgraniczne Centrum Dziedzictwa Kulturowego: etap I - remont i
adaptacja budynku bramnego na centrum organizacji imprez zamkowych (roboty budowlane) - roboty dodatkowe nr 2 wg spisanego protokołu konieczności.
Nr SZ.3431/41/2010 – 15.12.2010 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu” – Etap II a i II b –
remont i adaptacja Budynku Mieszkalnego „D” oraz Budynku Słodowni „B” – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania.
Nr SZ.3431/43/2010 – 17.02.2011 r. „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu – wykonanie robót
budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i ściany wewnętrznej
kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz zagospodarowanie
dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)”
Zamówienie z wolnej ręki - Nr SZ.272.11.2011 - „Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu –
wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i
ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego „D”, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni „B” oraz
zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty)„ – roboty dodatkowe oraz roboty wymagające natychmiastowego wykonania – data udzielenia
zamówienia: 12.04.2011 r.
Przetarg nieograniczony - Nr SZ.272.26.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym „F”, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres
baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty – data udzielenia zamówienia: 26.08.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.27.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i
ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz
zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 15.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.28.2011 - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i
ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz
zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 3 – data udzielenia zamówienia: 25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.29.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III
w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe” – data udzielenia zamówienia:
25.07.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.33.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i
ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz
zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 4 – data udzielenia zamówienia: 26.09.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.38.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - Etap III
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w zakresie zagospodarowania dziedzińca zamkowego - sieci zewnętrzne oraz murów obronnych (bez baszty) - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia:
14.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.40.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie robót budowlanych (architektoniczno-konserwatorskich) i elektrycznych związanych z wykończeniem skarbca, fragmentu ściany gotyckiej elewacji i
ściany wewnętrznej kaplicy Budynku Mieszkalnego D, wykonanie sanitariatów dla potrzeb spektakli i koncertów plenerowych w budynku słodowni B oraz
zagospodarowanie dziedzińca zamkowego (bez rejonu baszty) - roboty dodatkowe nr 5 – data udzielenia zamówienia: 21.10.2011 r.
Zamówienie z wolnej ręki – Nr SZ.272.44.2011 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu wykonanie renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres
baszty i pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe – data udzielenia zamówienia: 25.11.2011 r.
Przetarg nieograniczony – SZ.272.1.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wyposażenie
w scenę z zadaszeniem, nagłośnienie i oświetlenie oraz siedziska – data udzielenia zamówienia: 28.02.2012 r.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.2.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie
renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, ... - roboty dodatkowe nr 2 – data udzielenia zamówienia: 03.02.2012
r.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.8.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie
renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i
pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe nr 3 – data udzielenia zamówienia: 23.03.2012.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.22.2012 - Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie
renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku - roboty dodatkowe nr 4; data
zawarcia umowy: 01.06.2012 r.
Zamówienie z wolnej ręki – SZ.272.24.2012 – Utworzenie Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej na Zamku Piastowskim w Raciborzu - wykonanie
renowacji elementów architektonicznych arkady i gzymsu kamiennego w budynku bramnym F, zakończenie elewacji budynku słodowni B oraz zakres baszty i
pozostałego zagospodarowania terenu w rejonie baszty - roboty dodatkowe nr 5; data zawarcia umowy: 12.06.2012 r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Przedmiotem projektu była rewaloryzacja obiektów Zamku Piastowskiego na cele utworzenia Centrum Dziedzictwa Kulturowego Bramy Morawskiej służące
szeroko rozumianej edukacji kulturowej. Prace budowlane obejmowały niezbędne roboty budowlano – konstrukcyjne oraz instalacyjno - wyposażeniowe.
Głównym celem projektu był wzrost konkurencyjności i wzbogacanie funkcji miejskich głównych węzłów sieci osadniczej Subregionu Zachodniego, natomiast
celem szczegółowym było wykreowanie markowego produktu turystki kulturowej w historycznym mieście przygranicznym Racibórz, który istotnie wpływa na
zwiększenie atrakcyjności turystycznej Ziemi Raciborskiej.
Projekt był realizowany w latach 2007-2013.
W ramach projektu przebudowano 3 obiekty użyteczności publicznej o łącznej powierzchni 4184,14 m2, w tym jeden obiekt dostosowano do potrzeb osób
niepełnosprawnych.
Wg stanu na dzień 31.08.2012 r. łączna liczba osób korzystających z przebudowanych obiektów wyniosła 23.885, a liczba organizowanych imprez – 14. W ramach
projektu utworzono 12 miejsc pracy. Osiągnięto wskaźniki produktu i rezultatu.
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2.

„Nowoczesny urząd – informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług”
Źródło
finansowania
RPO WSL
2007-2013
Działanie 2.2

Termin złożenia
wniosku
07.12.2009

Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
03.11.2011 r.
30.11.2012 r.
Wartość projektu:
463 787,98 30.12.2012 r.
Kwota dofinansowania:
359 561,72
Wkład własny:
104 226,26 18.12.2013 r. ostatnia refundacja środków z EFRR
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Data oceny
formalnej
12.03.2010

Przetarg nieograniczony – Nr SZ.272.24.2012 - Dostawa urządzeń komputerowych i oprogramowania w ramach projektu pn. Nowoczesny urząd - informatyzacja
Starostwa Powiatowego w Raciborzu w celu poprawy jakości usług, data zawarcia umowy: 17.07.2012 r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Głównym celem projektu było zwiększenie jakości obsługi i dostępności usług publicznych dla ludności poprzez unowocześnienie infrastruktury informatycznej w
Starostwie Powiatowym w Raciborzu, zwiększenie dostępu do elektronicznych usług publicznych oraz poprawa funkcjonowania systemu BIP.
Przedmiotem projektu była informatyzacja Starostwa Powiatowego w Raciborzu i wdrożenie nowej e-usługi. W ramach projektu wykonano i wdrożono nowy system
BIP, w którym dostępna jest nowa e-usługa, tj. możliwość sprawdzenia statusu załatwianej sprawy, zakupiono i zainstalowano kiosk informacyjno-multimedialny w
budynku Starostwa Powiatowego, zakupiono 87 nowych zestawów komputerowych (stacjonarnych i przenośnych) wraz z systemami operacyjnymi i niezbędnymi
licencjami na oprogramowanie biurowe oraz zakupiono urządzenia biurowe (drukarka, kopiarka, skaner, fax) i 87 czytników kart chipowych. W ramach projektu
przeszkolono 50 pracowników oraz 20 reprezentantów instytucji publicznych z terenu powiatu w zakresie obsługi systemu BIP.
Projekt osiągnął zamierzone cele i wskaźniki produktu i rezultatu.
3.

Projekt realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Fundusz Pracy Listopad 2013 r.

Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
15 listopada 2013 r.
Grudzień 2013 r.
Wartość projektu:
200.000,00 Grudzień 2013 r.
Kwota dofinansowania:
200.000,00
Wkład własny:
0,00
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
brak
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu przyznano 7 dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz zrefundowano doposażenie 3 stanowisk pracy dla zatrudnionych
bezrobotnych.
Data oceny
formalnej
Listopad 2013 r.
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4.

„W przyszłość”
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
Europejski
Luty 2013 r.
Luty 2013 r.
01.03.2013 r.
Grudzień 2013 r.
Fundusz
Wartość projektu:
2.344.600,00 Grudzień 2013 r.
Społeczny w
Kwota dofinansowania:
2.344.600,00
ramach
Poddziałania
Wkład własny:
0,00
6.1.3 PO KL
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
W ramach projektu przeprowadzono postepowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego w celu wyłonienia wykonawców 4 szkoleń grupowych dla osób
bezrobotnych. 1. Zakład doskonalenia Zawodowego Katowice – 31.07.2013 r. 2. Elitarne biuro ochrony biznesu „Grom” M. Śmierciak Nowy Sącz – 31.07.2013 r. 3.
Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości S.A. Żory – 08.08.2013 r. 4. Centrum Kształcenia Biznesu Sp. z o.o. Pabianice – 08.08.2013 r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu objęto wsparciem 405 osób w postaci staży (216 os.), szkoleń (165 os.) oraz przyznanie dotacji na rozpoczęcie działalności gospodarczej (24 os.).
W ramach projektu zostały osiągnięte jego cele.

5.

„Osiągnąć standard IV”
realizowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Raciborzu
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
30.08.2012 r.
Listopad 2012 r.
15.01.2013 r.
Europejski

Fundusz
Społeczny,
Program
Operacyjny
Kapitał
Ludzki
Poddziałanie
6.1.2

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
Kwiecień 2014 r.
Kwiecień 2014 r.

Wartość projektu:

165.314,60

Kwota dofinansowania:

140.517,41

Wkład własny

24.797,19

Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
brak
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
W ramach projektu finansowane było wynagrodzenie pięciu pracowników zatrudnianych na potrzeby realizacji projektu w Powiatowym Urzędzie Pracy w
Raciborzu. Trzech na stanowisku pośrednik pracy oraz dwóch na stanowisku doradca zawodowy. W dniach 03-04.03 2014 r.
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6.

7.

8.

„Drugiemu Człowiekowi” – projekt realizowany w latach 2014 – 2015
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
Europejski
06.11.2013 r.
Fundusz
19.04.2013 r.
29.04.2013 r. Wartość projektu:
537 656,00 30-06-2015 r.
Społeczny
Kwota dofinansowania:
467 760,72
PO KL,
Wkład własny:
69 895,28
dotacja z
budżetu
państwa,
środki j.s.t.
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą
Postępowanie w toku
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Projekt realizowany w okresie 01.01.2014-30.06.2014) skierowany jest do 85 osób ze społeczności lokalnej w Powiece Raciborskim w zakresie aktywnej integracji
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym (75 osób niepełnosprawnych oraz 10 osób usamodzielnianych, które opuściły rodzinę zastępczą lub placówkę
opiekuńczo-wychowawczą). Formy wsparcia przewidują, m.in. wyposażenie uczestników projektu w dodatkowe kwalifikacje zawodowe pozwalające na
zatrudnienie w ramach otwartego lub chronionego rynku pracy (szkolenia dla 60 osób), udzielanie pomocy w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i
zdrowotnej niepełnosprawnym uczestnikom (udział w turnusie rehabilitacyjnym dla 65 osób), zwiększenie poczucia własnej wartości poprzez udział w spotkaniach
z psychologiem (45 uczestników) i doradcą zawodowym (dla wszystkich uczestników).
„Resortowy Program wspierania rozwoju rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2013”
realizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
Termin rzeczowego zakończenia projektu
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Termin finansowego zakończenia projektu
Dotacja z
16.12.2013
budżetu
03.10.2013 r.
15.11.2013 r. Wartość projektu:
339 962,39 31.12.2013 r.
państwa,
Kwota dofinansowania:
135 480,00
środki j.s.t.
Wkład własny:
204 482,39
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą Nie dotyczy
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Dofinansowanie wynagrodzenia dla powstających w 2013 roku rodzin zastępczych zawodowych i rodzinnych domów dziecka (4 rodziny) oraz dofinansowanie
pomocy dla rodzin zastępczych i rodzinnych domów dziecka określonych w art. 192 pkt. 3,4,5,5a,7,8,9 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
(pomocą objęto 32 rodziny zastępcze oraz przyznano świadczenie na 104 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych).
„Modernizacja odcinka chodnika w ciągu drogi powiatowej 3500S ul. Eichendorffa w Łubowicach – etap II”
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Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Powiat
Raciborski,
Gmina Rudnik

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
11.06.2013r.
Wartość projektu:
56 807,35
Kwota dofinansowania:
28 403,67
Wkład własny:
28 403,68
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 07.06.2013r.

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
11.07.2013r.
17.12.2013r.

Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Zadanie obejmowało wymianę istniejącej nawierzchni asfaltowej chodnika na nawierzchnię z kostki brukowej betonowej wraz z regulacją i wymianą urządzeń
odwodnienia.
9.

„Wykonanie chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3540S, ul. Główna w miejscowości Kobyla”
Źródło
finansowania
Powiat
Raciborski,
Gmina
Kornowac

Termin złożenia
wniosku

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
11.06.2013r.
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Wkład własny:

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
07.11.2013r.
98 840,36 17.12.2013r.
64 246,24
34 594,12

Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 13.09.2013r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)
Zadanie obejmowało utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego znajdującego się w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej na podbudowie z

kruszywa kamiennego, wraz z wymianą elementów i urządzeń towarzyszących tj. krawężników, obrzeży, rur i wpustów ulicznych.
10.

„Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej DP 3529S w Bolesławiu”
Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Powiat
Raciborski,
Gmina
Krzyżanowice

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
03.09.2013r.
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Wkład własny

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
06.09.2013r.
60 028,17 08.01.2014r.
50 023,47
10 004,70
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Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 06.08.2013r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Zadanie obejmowało wymianę istniejącej nawierzchni ciągu pieszego znajdującego się w złym stanie technicznym na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z wymianą elementów i urządzeń towarzyszących (krawężniki, obrzeża, wpusty uliczne).
11.

„Przebudowa chodnika przy DP 3516S w Tworkowie”
Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Powiat
Raciborski,
Gmina
Krzyżanowice

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
03.09.2013r.
Wartość projektu:
Kwota dofinansowania:
Wkład własny

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
29.11.2013r.
59 954,89 08.01.2014r.
49 976,53
9 978,36

Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 05.11.2013r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Zadanie obejmowało wymianę istniejącej nawierzchni ciągu pieszego znajdującego się w złym stanie technicznym na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z wymianą elementów i urządzeń towarzyszących (krawężniki, obrzeża, odcinek rurociągu
kanalizacji deszczowej, wpusty i studnie rewizyjne).
12.

„Wykonanie ciągu pieszo-rowerowego przy ul. Piaskowej w Raciborzu”
Źródło
finansowania
Powiat
Raciborski,
Miasto
Racibórz

Termin złożenia
wniosku

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
03.09.2013r.
Wartość projektu:
225 792,47
Kwota dofinansowania:
175 792,47
Wkład własny
50 000,00

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
24.12.2013r.
08.01.2014r.

Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 26.09.2013r.
Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Zadanie obejmowało wymianę części nawierzchni chodnika z płyt chodnikowych betonowych na nawierzchnię asfaltobetonową wraz z wymianą
krawężnika i obrzeży. W ramach robót towarzyszących wykonano: prace naprawcze (uzupełnienie betonu) gzymsu chodnikowego, regulację i
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podwyższenie wysokości poręczy mostowej, regulację pokryw włazów urządzeń. Prace wykonano na odcinku DP 3548S – ul. Piaskowej od rejonu
skrzyżowania z ulicą 1 Maja do ul. Szkolnej w Raciborzu. Wykonano również częściową przebudowę chodnika polegającą na likwidacji zaniżeń i
ubytków w istniejącej nawierzchni chodnika.
13.

„Wykonanie chodnika (utwardzenie istniejącego ciągu pieszego) przy DP 3536S – ul. Ofiar Oświęcimskich w miejscowości Górki Śląskie”
Źródło
finansowania
Powiat
Raciborski,
Gmina Nędza

Termin złożenia
wniosku

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
29.08.2013r.
Wartość projektu:
109 329,28
Kwota dofinansowania:
50 000,00
Wkład własny
59 329,28
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 04.10.2013r.

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
07.11.2013r.
11.12.2013r.

Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Zadanie obejmowało utwardzenie nawierzchni ciągu pieszego znajdującego się w pasie drogowym z kostki brukowej betonowej na podbudowie z
kruszywa kamiennego, wraz z wymianą elementów i urządzeń towarzyszących tj. krawężników, obrzeży, rur i wpustów ulicznych.
14.

„Remont chodnika w ciągu drogi DP3523S ul. Sylwestra w m. Rudnik”
Źródło
Termin złożenia
finansowania wniosku
Powiat
Raciborski,
Gmina Rudnik

Data oceny
formalnej

Data decyzji o dofinansowaniu lub
data podpisania umowy
16.09.2013r.
Wartość projektu:
130 154,30
Kwota dofinansowania:
65 207,75
Wkład własny
64 946,55
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 08.11.2013r.

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
13.12.2013r.
08.01.2014r.

Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Zadanie obejmowało wymianę istniejącej nawierzchni chodnika znajdującego się w złym stanie technicznym na nawierzchnię z kostki brukowej
betonowej, na podbudowie z kruszywa kamiennego, wraz z wymianą elementów i urządzeń towarzyszących (krawężniki, obrzeża, odcinek rurociągu
kanalizacji deszczowej, wpusty i studnie rewizyjne). Prace prowadzono na odcinku od rejonu skrzyżowania z ul. Kozielską do wysokości posesji przy
ul. Sylwestra nr 42-46 w Rudniku.
9

15.

„Wykonanie pełnej konserwacji kamieniarki okiennej oraz portalu Kaplicy Zamkowej w Raciborzu”
Źródło
Termin złożenia
Data oceny
Data decyzji o dofinansowaniu lub
finansowania wniosku
formalnej
data podpisania umowy
Powiat
28.02.2013
18.03.2013
11.07.2013r.
Raciborski,
Wartość projektu:
599 375,78
Śląski
Kwota dofinansowania:
189 769,52
Wojewódzki
Wkład własny
409 606,26
Konserwator
Zabytków
Zamówienie publiczne - data podpisania umowy z wykonawcą: 25.03.2013r.

Termin rzeczowego zakończenia projektu
Termin finansowego zakończenia projektu
29.08.2013r.
03.12.2013r.

Realizacja (m.in. krótki opis działań w ramach projektu, harmonogram prac, osiągnięte cele i wskaźniki, lb. uczestników)

Remont kaplicy Zamku Piastowskiego w Raciborzu w zakresie wymiany pokrycia dachu, malowania elewacji, konserwacji portalu wejściowego i
drzwi zewnętrznych oraz montażu witraży okiennych.

Wartość projektów realizowanych przez Powiat Raciborski –
Kwota dofinansowania
Wkład własny

29.471.742,69
23.968.200,19
5.503.542,50

........................................................
(podpis)
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