Załącznik nr 2 do Raportu o Stanie Powiatu Płońskiego za 2021 rok
Reali zacja Uchwał Zarządu Powiatu Pł ońskiego

Lp.
1.

2.

3.

Numer i data
podjęcia
Przedmiot uchwały
uchwały
661/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
z dnia
których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach następnych
04.01.2021 r. jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Płońskiego.

662/2021
z dnia
04.01.2021 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.

663/2021
z dnia
04.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania
ofert konkursowych złożonych na realizację zadania publicznego
z zakresu kultury fizycznej oraz promocji i ochrony zdrowia
w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej pracy.

Sposób realizacji
Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości jednostki
i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy na: dostawę mediów, usługi telekomunikacyjne tel.
stacjonarnej i komórkowej, dostęp do sieci Internet, abonament
rtv, wywóz nieczystości, gospodarowanie odpadami
komunalnymi, ubezpieczenie mienia, trwały zarząd
nieruchomością, ochrona, monitoring, dozór i inne.
Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Powołano Komisję Konkursową w celu
zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej oraz promocji
i ochrony zdrowia w 2021 roku, która zebrała się 7 stycznia
2021 r. w następującym składzie:
1) Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński - Przewodnicząca
Komisji,
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4.

664/2021
z dnia
04.01.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania
ofert konkursowych złożonych na realizację zadania publicznego
z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku i ustalenia regulaminu jej
pracy.

5.

665/2021
z dnia
07.01.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.

2) Krzysztof Wrzesiński - Wicestarosta - Członek Komisji,
3) Robert Adamski - Przedstawiciel Zarządu Powiatu
Płońskiego - Członek Komisji,
4) Małgorzata Góral - Przedstawiciel Stowarzyszenia na Rzecz
Osób z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron” - Członek
Komisji,
5) Ewa Szymańska - Przedstawiciel Stowarzyszenia,
Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem” - Członek Komisji,
6) Bożena Kaliściak - Przedstawiciel Towarzystwa
„Miłośników Ziemi Płońskiej ” - Członek Komisji.
Zrealizowana. Powołano Komisję Konkursową w celu
zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku,
która zebrała się 7 stycznia 2021 r. w następującym składzie:
1) Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński - Przewodnicząca
Komisji,
2) Krzysztof Wrzesiński - Wicestarosta - Członek Komisji,
3) Robert
Adamski - Przedstawiciel Zarządu Powiatu
Płońskiego - Członek Komisji,
4) Igor Piotrowski - Przedstawiciel Stowarzyszenia
Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk”- Członek
Komisji,
5) Krystian Jobski - Przedstawiciel Stowarzyszenia ,,Graj
z Krystianem”,
6) Bożena Kaliściak – Przedstawiciel „Towarzystwa
Miłośników Ziemi Płońskiej ” – Członek Komisji.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez PCPR
w Płońsku umowy użyczenia dwóch pomieszczeń
lokalowych magazynowych o powierzchni 15,25 m2 każde,
znajdujących się w części piwnicznej budynku położonego
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6.

666/2021
z dnia
07.01.2021 r.

w Załuskach na działce oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków numerem 70/19 z przeznaczeniem na
przechowywanie wewnętrznej dokumentacji Powiatowego
Urzędu Pracy w Płońsku. Umowa użyczenia została zawarta
na okres od dnia 01.01.2021 r. na czas nieokreślony.
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na realizację Zrealizowana. Na realizację zadań publicznych z zakresu
zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz promocji kultury fizycznej, promocji i ochrony zdrowia w 2021 roku
i ochrony zdrowia w 2021 roku oraz wysokości przyznanej dotacji. decyzję o dotacji, w trybie otwartego konkursu ofert, uzyskały:
1. Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w Płońsku
Organizacja szkoleń , obozów sportowych, treningów
i rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży –
22.000,00 zł;
2. MKS Bank Spółdzielczy w Płońsku ,,Biegaj, rzucaj, skacz.”
– 6.000,00 zł;
3. OSP Nowe Miasto ,,Turniej Piłki Nożnej o Puchar Prezesa
OSP Nowe Miasto” - 2.000,00 zł;
4. Płońska Akademia Futbolu ,,Sportowy Dzień Dziecka –
turniejowo- powiatowo” – 5.000,00 zł. Zwrot całej kwoty
dotacji ze względu na COVID i brak możliwości realizacji
zadania;
5. Płońska Akademia Futbolu
,,Organizacja
cyklu
spotkań sportowo-rekreacyjnych i popularyzacja piłki
nożnej wśród dzieci i młodzieży z powiatu płońskiego” 5.000, 00 zł;
6. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” ,,Od
przedszkolaka do sportowca - przedszkole piłkarskie Klubu
LKS Błękitni Raciąż” - 3.500,00 zł;
7. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” ,,Dzieci
i młodzież na boiska –piłka nożna dla grup młodzieżowych
Klubu LKS Błękitni Raciąż” - 3.500,00 zł;

3

8. Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” ,,Zdrowy styl
życia najważniejszy - propagowanie - właściwych postaw
drużyny seniorów Klubu LKS Błękitni Raciąż” 3.500,00zł;
9. Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie-Gaczułtach ,,IV
Kraszewski Bieg po zdrowie’’ - 3.000,00 zł;
10. Uczniowski Klub Sportowy „Korsarz” ,,Organizacja
zawodów w zakresie pływania” – 3.000,00 zł;
11. Klub Sportowy ,,GKS Gumino” w Nowym Guminie
,,Uczestnictwo w rywalizacji sportowej poprzez rozgrywki
ligowe piłki nożnej dla młodzieży i dorosłych z powiatu
płońskiego”- 3.000,00 zł;
12. Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk ,,Organizacja
szkolenia sportowego, treningów w pływaniu” –
4.000,00 zł;
13. Football School Płońsk w Płońsku ,,Udział w rozgrywkach
ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży - 3.000,00 zł;
14. Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ,,Maksymilian”
,,Spędzanie czasu wolnego – zdrowo, kulturalnie
i sportowo” – 9.000,00 zł;
15. Stowarzyszenie ,,Graj z Krystianem” Halowe Mistrzostwa
Powiatu Płońskiego – 2.500,00 zł;
16. Stowarzyszenie ,,Graj z Krystianem” ,,Łączy nas futbol”
2 500,00 zł;
17. Stowarzyszenie ,,Graj z Krystianem” Klubowe Mistrzostwa
Powiatu Płońskiego – 2.500,00 zł;
18. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku
,,Organizacja turniejów Tenisa stołowego. Eliminacje do
66. Edycji Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego –
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7.

667/2021
z dnia
07.01.2021 r.

Memoriału red .J. Strzałkowskiego” – 1.000,00 zł; zwrot
niewykorzystanej części dotacji w wysokości 6,00 zł;
19. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku
,,Organizacja rywalizacji sportowej dla uczniów szkół
ponadpodstawowych”
–
19.000,00
zł;
zwrot
niewykorzystanej części dotacji w wysokości 7.071,29 zł;
20. Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku
,,Organizacja rywalizacji sportowej dla uczniów szkół
podstawowych powiatu płońskiego”- 17.000,00 zł, zwrot
niewykorzystanej części dotacji w wysokości 1.234,25 zł;
21. Stowarzyszenie Płońscy Patrioci ,,Kwartet Biegowy 4 Pory
Roku” – 5.000,00 zł;
22. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciąż
,,Aerobik dla seniorów – to jest to !” - 3.000,00 zł;
23. Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu ,,Sprawność w każdym wieku – zajęcia fitness
z elementami zumby dla seniorów – 3.000, 00 zł;
24. Football Academy Płońsk Stowarzyszenie Krzewienia
Kultury Fizycznej ,,Organizacja i udział w rozgrywkach
Ciechanowsko-Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej – Liga
Orlik” - 9.000,00 zł.
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na realizację Zrealizowana. Na zadania z zakresu pomocy społecznej
zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku oraz w 2021 roku ,w trybie otwartego konkursu ofert przeznaczono
wysokości przyznanej dotacji.
środki w wysokości 60.000,00 zł, w tym dotację otrzymały:
1) Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem”
w Płońsku - „Aktywni razem”- 12.0000,00 zł;
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju
„Spadochron” w Płońsku - „Bądźmy razem – integracja,
edukacja, kultura” – 23.950,00 zł;
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8.

668/2021
z dnia
12.01.2021 r.

9.

669/2021
z dnia
12.01.2021 r.

10.

670/2021
z dnia
19.01.2021 r.

3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom
i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku
Aktywna rehabilitacja w Towarzystwie Przyjaciół Dzieci
Koła Pomocy Dzieciom i Młodzieży Niepełnosprawnej
Ruchowo w Płońsku” – 19.050,00 zł;
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział
Rejonowy w Płońsku - „Organizacja turnusu
rehabilitacyjnego z warsztatami sportowo-rekreacyjnymi” –
5.000,00 zł.
Zadania z zakresu pomocy społecznej w 2021 roku udało się
zrealizować i kwoty otrzymane zostały wydatkowane w całości,
zgodnie z przeznaczeniem.
w sprawie przyjęcia darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny przez
Wychowawczą „Przystań” w Płońsku.
Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” w Płońsku,
tj. lodów w ilości 10 sztuk, mrożonek w ilości 149 sztuk,
o łącznej wartości 356,89 zł.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 12 stycznia 2021 r. do dnia 13 stycznia 2021 r.
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
w sprawie przygotowania Głównego Stanowiska Kierowania Zrealizowana. Opracowano Zarządzenie Nr 5/2021 Starosty
w Starostwie Powiatowym w Płońsku w systemie kierowania Płońskiego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie sposobu
bezpieczeństwem narodowym.
przygotowania
Głównego
Stanowiska
Kierowania.
Sporządzono: regulamin Głównego Stanowiska Kierowania,
instrukcję pracy na Głównym Stanowisku Kierowania i plan
przemieszczenia Głównego Stanowiska Kierowania na
zapasowe miejsce pracy.
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11.

671/2021
z dnia
19.01.2021 r.

12.

672/2021
z dnia
19.01.2021 r.

13.

673/2021
z dnia
27.01.2021 r.
674/2021
z dnia
27.01.2021 r.

14.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy dzierżawy części działki oznaczonej
w Płońsku.
nr ewidencyjnym 193/16 położonej w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 7, tj. placu przylegającego do ogrodzenia
wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza z przeznaczeniem na
usytuowanie na ogrodzeniu szyldu reklamowego o wymiarach
1 m x 2 m. Umowa dzierżawy została zawarta z Domem Seniora
„Różany Dwór Seniora” Zakroczym na okres od dnia 1 lutego
2021 r. do dnia 31 stycznia 2022 r. Miesięczny czynsz został
ustalony na kwotę 246,00 zł brutto.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do złożenia oświadczeń
woli w imieniu Powiatu Płońskiego w przedmiocie zawarcia
umów użyczenia w sprawie bezpłatnego przekazania do
użyczenia: odpowiednio Staroście Płońskiemu – Pani Elżbiecie
Wiśniewskiej oraz Wicestaroście Płońskiemu – Panu
Krzysztofowi Wrzesińskiemu, tabletów model: Lenovo Tab
M10 (TB-X505L) wraz z etui, ze skonfigurowanym
oprogramowaniem eSesja, w celu realizacji obowiązków
wynikających z pełnienia mandatu radnego Powiatu Płońskiego
w kadencji 2018 – 2023.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
16.04.2021 r. poz. 3426.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 673/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 27 stycznia 2021 roku.
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15.

675/2021
z dnia
27.01.2021 r.

16.

676/2021
z dnia
27.01.2021 r.

17.

677/2021
z dnia
09.02.2021 r.

18.

678/2021
z dnia
12.02.2021 r.

19.

679/2021
z dnia
12.02.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości Zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na
ogłoszenia o przetargu oraz sporządzenia i zamieszczenia w prasie tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i Urzędu
wyciągu z ogłoszenia na sprzedaż zabudowanej nieruchomości Miejskiego w Raciążu, zostało opublikowane na stronie
położonej w Raciążu.
internetowej www.powiat-plonski.pl i w Biuletynie Informacji
Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, a wyciąg
z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie o zasięgu
obejmującej co najmniej powiat, tj. „Extra Płońsk” z dnia
09.02.2021 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Zrealizowana. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Centrum
Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku.
Pomocy Rodzinie w Płońsku do realizacji w 2021 r.
Pilotażowego Programu „Aktywny samorząd” Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 15 lutego 2021 r. do dnia 19 lutego 2021 r. w związku
z nieobecnością Starosty Płońskiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
nieograniczonego na realizację zadania pn. ,,Budowa Hali Sportowej określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, złożonej
przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”.
przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe
P.H.U. P.O., Ciechanów; cena oferty brutto: 9.494.999,99 zł;
okres gwarancji: 120 miesięcy.
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20.

680/2021
z dnia
16.02.2021 r.

21.

681/2021
z dnia
16.02.2021 r.

22.

682/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Zrealizowana.
Powołano
Komisję
Przetargową
do
przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na
nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego.
sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu
przy ul. Kilińskiego w składzie: Jacek Dadan - przewodniczący
Komisji, Anna Golas - zastępca przewodniczącego Komisji,
Paweł Dychto, Wioleta Krygier-Szulińska, Ewelina
Olechowicz, Rafał Dłużniewski - członkowie oraz Joanna
Machaj-Paruszewska - sekretarz Komisji.
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nec Dyrektora Zrealizowana. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Urzędu
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu Pracy w Płońsku do realizacji projektu pozakonkursowego
pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pn. „Aktywizacja osób w wieku 30 lat i więcej pozostających
pozostających bez pracy w Powiecie Płońskim (IV) w ramach bez pracy w Powiecie Płońskim (IV) w ramach Regionalnego
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020.”
2014 – 2020”. W dniu 07.06.2021 r. Dyrektor PUP w Płońsku
podpisał umowę nr UDA-RPMA.08.01.00-14-i432/21-00
o dofinasowanie ww. projektu na okres od dnia 01.01.2021 r.
do dnia 31.12.2022 r., na który otrzymano dofinasowanie
w wysokości 4.590.991,91 zł, w tym 3.672.793,53 ze środków
wspólnotowych. W trakcie trwania projektu zaplanowano
aktywizację 247 osób.
w sprawie zarządzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zrealizowana. Zarządzono kontrolę w Samodzielnym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Józefa Piłsudskiego.
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w zakresie oceny zawartych
umów i kontraktów przez SPZZOZ w Płońsku w okresie od
23.03.2020 r. do 28.02.2021r. Powołano zespół kontrolny do
przeprowadzenia zarządzonej kontroli. Uchwała została
zmieniona Uchwałą Nr 727/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 26.05.2021 r. Wprowadzona zmiana dotyczyła
rozszerzenia przedmiotu kontroli w SPZZOZ w Płońsku.
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23.

683/2021
z dnia
24.02.2021 r.

24.

684/2021
z dnia
24.02.2021 r.

25.

685/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Samodzielnym Zrealizowana.
Zatwierdzono
program
kontroli
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Określono termin kontroli w dniach 09.03.2021 r. –
30.06.2021 r. Przedmiotem kontroli była ocena zawartych
umów i kontraktów przez SPZZOZ w Płońsku w okresie od
23.03.2020 r. do 28.02.2021 r. Określono zagadnienia
wymagające oceny, tj.: umowy o pracę, umowy zlecenia
i o dzieło, kontrakty; pozostałe umowy zawierane w związku
z prowadzoną działalnością szpitala. Wskazano stan prawny
dotyczący zakresu kontroli oraz wskazówki metodyczne
dotyczące sposobu i techniki przeprowadzenia kontroli,
określono organizację i harmonogram przeprowadzenia
kontroli. Uchwała została zmieniona Uchwałą Nr 728/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26.05.2021 r.
Wprowadzona zmiana dotyczyła rozszerzenia przedmiotu
kontroli i zmiany terminu kontroli w SP ZZOZ w Płońsku.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy dzierżawy pomieszczeń o powierzchni
w Płońsku.
całkowitej 24,15 m2, w tym stoiska handlowego (6,45 m2) oraz
zaplecza handlowego (17,7 m2), znajdujących się na niskim
parterze w budynku „A” szpitala w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na zaplecze dla Punktu
Zaopatrzenia Ortopedycznego. Umowa najmu została zawarta
z ALL-REH Ciechanów na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia
28.02.2022 r. Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę
1.930,79 zł brutto.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy najmu pomieszczenia o powierzchni
w Płońsku.
użytkowej 3,8 m2 znajdującego się na niskim parterze łącznika
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26.

686/2021
z dnia
24.02.2021 r.

27.

687/2021
z dnia
24.02.2021 r.

28.

688/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w budynku „C” szpitala w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7
z przeznaczeniem na zaplecze dla prowadzonej działalności
gospodarczej (kiosk). Umowa najmu została zawarta z PHU
J.L. Płońsk na okres od dnia 01.03.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 303,81 zł brutto.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
(część 1 zamówienia) oraz autorskiego (część 2 zamówienia) przy tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę:
realizacji robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa hali Cz. 1 zamówienia:
sportowej przy Zespole Szkół nr 1 w Płońsku”.
Oferta nr 1:
Usługi Ogólnobudowlane S. M., Strzegowo;
Cena oferty: 105.042,00 zł brutto;
Część 2 zamówienia:
Oferta nr 1
Usługi Ogólnobudowlane S. M.;
Cena oferty: 54.120,00 zł brutto.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2021 r.
tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę:
BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI
Rzeczoznawca majątkowy Z.M., Ciechanów.
Cena oferty: 103.935,00 zł brutto.
w sprawie rozpatrzenia oferty Płońskiego Towarzystwa Siatkówki, Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Płońskiego Towarzystwa
z siedzibą 09-100 Płońsk, Szeromin 2, na wsparcie realizacji zadania Siatkówki, na wsparcie realizacji zadania publicznego, złożonej
publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
pożytku publicznego i o wolontariacie.
publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, uznano za
celową realizację zadania publicznego pod tytułem:
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29.

689/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

30.

690/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

31.

691/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.

32.

692/2021
z dnia
24.02.2021 r.

w sprawie realizacji programu pn. „Program wyrównywania różnic
między regionami III” Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych.

„PŁOŃSZCZANKI na start! Bieg Kobiet – Zawsze PierWsi
przed rakiem piersi.” pn.: ,,Wspieranie i upowszechnianie
kultury fizycznej” i zlecono jego wykonanie w formie wsparcia.
Na realizację ww. zadania publicznego przyznano dotację
w wysokości 3.000,00 zł. Kwota z umowy w ramach
tzw. małych grantów art. 19 a, została wydatkowana w całości.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XXXIII/203/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy
Rodzinie w Płońsku realizatorem programu pn. ,,Program
wyrównywania różnic między regionami III” Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 9 listopada
2021 zawarto umowę nr WRR/000440/07/D na realizację przez
samorząd powiatowy „Programu wyrównywania różnic między
regionami III” w obszarze B (Aneks nr 1 z dnia 28 grudnia
2021 r.). W ramach podpisanej umowy PFRON przeznaczył
środki finansowe w wysokości 150.000,00 zł na
dofinansowanie projektu pn. „Dostosowanie szkoły
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33.

693/2021
z dnia
02.03.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez
Zespół Szkół nr 1 w Płońsku.

34.

694/2021
z dnia
02.03.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

35.

695/2021
z dnia
02.03.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
przekazanie
sprzętu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz uczestników tego
projektu.

podstawowej do potrzeb osób niepełnosprawnych”. Projekt
dotyczy SP nr 2 w Płońsku. Termin realizacji zadania
31.07.2022 r.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół Szkół
nr 1 w Płońsku umowy użyczenia pomieszczeń znajdujących
się na drugim piętrze budynku Internatu przy ul. Sienkiewicza 8
o łącznej powierzchni 40m2, składającej się z pokoju, części
korytarza oraz pomieszczenia sanitarno – higienicznego
z przeznaczeniem
na
działalność
Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy. Umowa użyczenia
została zawarta z ŚDS na okres od dnia 01.02.2021 r. do dnia
31.12.2021 r.
Zrealizowana. Na podstawie upoważnienia Członek Zarządu
w imieniu Powiatu Płońskiego podpisał umowę darowizny
zawartą w formie aktu notarialnego w sprawie nabycia
własności lokalu użytkowego nr 58 o powierzchni 104,00 m2
wraz z pomieszczeniem do niego przynależnym – piwnicą
o powierzchni 34,40 m2, znajdującego się w budynku na
nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 23.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 630/2020
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 1 grudnia 2020 r. zmieniając
treść załącznika, w którym znajduje się wykaz sprzętu
komputerowego wraz z oprogramowaniem
zakupionego
w ramach projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego
w Powiecie
Płońskim”
w ramach
działania
8.3
„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi
priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie
innowacyjności
gospodarki”
Programu
Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.
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36.

696/2021
z dnia
02.03.2021 r.

37.

697/2021
z dnia
09.03.2021r.

38.

698/2021
z dnia
09.03.2021 r.
699/2021
z dnia
09.03.2021 r.
700/2021
z dnia
23.03.2021 r.

39.

40.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. W dniu 24 lutego 2021 r. Wykonawca BIURO
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej WYCENY NIERUCHOMOŚCI Rzeczoznawca majątkowy
poniżej 130 000 złotych na sporządzenie operatów szacunkowych Z.M.,
Ciechanów,
którego
ofertę
wybrano
jako
z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2021 r.
najkorzystniejszą, uchylił się od podpisania umowy. W związku
z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę: GEOPERFEKT Sp. z o.o., Ciechanów
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 zł na wykonanie opracowań geodezyjnych i określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
kartograficznych w 2021 r.
tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę: Usługi
Geodezyjne R.M., Baboszewo, cena oferty brutto: 23.300,00 zł.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków Zrealizowana. Z dniem 1 września 2021 r. utworzono w Zespole
kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Szkół nr 1 w Płońsku dwa nowe kierunki nauczania: technik
Staszica w Płońsku.
spawalnictwa i magazynier-logistyk.
w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku Zrealizowana. Z dniem 1 września 2021 r. utworzono
kształcenia zawodowego w Technikum w Raciążu.
w Zespole Szkół w Raciążu nowy kierunek nauczania: technik
rachunkowości.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy najmu 1 m 2 powierzchni na niskim
w Płońsku.
parterze w budynku „C” (łącznik) szpitala usytuowanego na
działce oznaczonej nr ewidencyjnym 193/16 położonej
w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na
zainstalowanie automatu do dystrybucji gorących napojów.
Umowa najmu została zawarta z CAFE TIME E.N.,
Legionowo, na okres od dnia 15 kwietnia 2021 r. do dnia
15 kwietnia 2022 r. Miesięczny czynsz został ustalony na
kwotę 307,50 zł brutto.
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41

701/2021
z dnia
23.03.2021 r.

42.

702/2021
z dnia
25.03.2021 r.

43.

703/2021
z dnia
31.03.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy najmu 1 m2 powierzchni holu przy
w Płońsku.
głównym wejściu, znajdującego się na parterze budynku F
usytuowanego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym
193/20 położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7
z przeznaczeniem na zainstalowanie automatu do
dystrybucji zimnych napoi i przekąsek. Umowa najmu
została zawarta z CAFE TIME E.N., Legionowo, na okres
od dnia 1 kwietnia 2021 r. do dnia 1 kwietnia 2022 r.
Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 307,50 zł brutto.
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Zrealizowana. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu
Płońskiego za 2020 rok, sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu
Płońskiego za 2020 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego za 2020 rok, sprawozdanie finansowe Powiatu
Płońskiego na dzień 31.12.2020 roku oraz sprawozdania rocznego Płońskiego za 2020 rok, informację o stanie mienia Powiatu
z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Płońskiego na dzień 31.12.2020 roku oraz sprawozdanie
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 2020 rok.
roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
za 2020 rok. Uchwałą Nr XXXVIII/226/2021 dnia 29 czerwca
2021 roku Rada Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Płońskiego za 2020 rok. Uchwałą
Nr XXXVIII/227/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku Rada
Powiatu Płońskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Płońskiego
absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego
za 2020 rok.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XXXIV/214/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 31 marca 2021 roku.
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44.

704/2021
z dnia
31.03.2021 r.

45.

705/2021
z dnia
31.03.2021 r.

46.

706/2021
z dnia
09.04.2021 r.

47.

707/2021
z dnia
09.04.2021 r.
708/2021
z dnia
22.04.2021 r.

48.

49.

709/2021
z dnia
22.04.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
nieruchomości przeznaczonej do oddania w najem położonej w najem został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
w Płońsku przy ul. Płockiej.
09.04.2021 r. – 11.05.2021 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
informacji o wywieszeniu wykazu.
w sprawie przyjęcia darowizny przez Placówkę Opiekuńczo – Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez placówkę
Wychowawczą „Przystań” w Płońsku.
słodyczy w ilości 2000 sztuk oraz 8 opakowań o łącznej
wartości 4.041,50 zł.
w sprawie przeprowadzenia drugiego przetargu oraz sporządzenia Zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i Urzędu
sporządzenia i zamieszczenia w prasie wyciągu z ogłoszenia na Miejskiego w Raciążu, zostało opublikowane na stronie
sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu przy internetowej www.powiat-plonski.pl i w Biuletynie Informacji
ul. Kilińskiego.
Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, a wyciąg
z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat, tj. „Extra Płońsk” z dnia
27.04.2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w drugim przetargu ustnym Zrealizowana. Cenę wywoławczą w drugim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciążu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Kilińskiego.
w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono na kwotę 165.000,00 zł
netto.
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50.

710/2021
z dnia
28.04.2021 r.

51.

711/2021
z dnia
28.04.2021 r.

52.

712/2021
z dnia
28.04.2021 r.

53.

713/2021
z dnia
11.05.2021 r.

54.

714/2021
z dnia
11.05.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XXXV/220/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 28 kwietnia 2021 roku
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie zarządzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zrealizowana. Zarządzono kontrolę w Samodzielnym
Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
Józefa Piłsudskiego.
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w zakresie organizacji
i funkcjonowania Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
Nocnej Pomocy Lekarskiej w SPZZOZ w Płońsku w okresie od
01.04.2020 r. do 10.05.2021 r. Powołano zespół kontrolny do
przeprowadzenia zarządzonej kontroli.
w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Samodzielnym Zrealizowana.
Zatwierdzono
program
kontroli
Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
Określono termin kontroli w dniach 11.05.2021 r. –
11.06.2021 r. Przedmiotem kontroli była organizacja
i funkcjonowanie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego oraz
Nocnej Pomocy Lekarskiej w SPZZOZ w Płońsku w okresie od
01.04.2020 r. do 10.05.2021 r. W trakcie kontroli ocenie
poddano następujące zagadnienia: strukturę organizacyjną
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55.

715/2021
z dnia
11.05.2021 r.

56.

716/2021
z dnia
11.05.2021 r.

i zatrudnienie na SOR w SPZZOZ w Płońsku; umowy o pracę,
kontrakty oraz umowy zlecenia i o dzieło personelu
medycznego pełniącego dyżury w ramach SOR i NPL;
pełnienie dyżurów przez personel medyczny w ramach SOR
i NPL; organizacja dyżurów lekarzy stażystów w ramach SOR;
użytkowanie przez SOR i OiAT aparatu do analizy parametrów
krytycznych. Wskazano stan prawny dotyczący zakresu
kontroli oraz wskazówki metodyczne dotyczące sposobu
i techniki przeprowadzenia kontroli, określono organizację
i harmonogram przeprowadzenia kontroli. Uchwała została
zmieniona Uchwałą Nr 743/2021 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 11.06.2021 r. Wprowadzona zmiana dotyczyła terminu
przeprowadzenia kontroli w SPZZOZ w Płońsku, tj. kontrolę
przedłużono do dnia 18.06.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy dzierżawy części działki oznaczonej
w Płońsku.
nr ewidencyjnym 193/16 położonej w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 7, tj. placu przylegającego do ogrodzenia
wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza, z przeznaczeniem na
usytuowanie na ogrodzeniu szyldu reklamowego o wymiarach
1 m x 1,9 m. Umowa dzierżawy została zawarta z Centrum
Leśna J.P. Sochocin na okres od dnia 22 kwietnia 2021 r. do
dnia 22 czerwca 2021 r. Miesięczny czynsz został ustalony na
kwotę 246,00 zł brutto.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na opracowanie kompletnej dokumentacji określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
projektowej, a następnie realizację, według opracowanego projektu, tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę: A.K. HYDROdla zadania pn.: „Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym TECH, Raciąż. Cena oferty: 77.970,46 zł brutto.
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57.

717/2021
z dnia
11.05.2021 r.

58.

718/2021
z dnia
11.05.2021 r.

59.

719/2021
z dnia
11.05.2021 r.

60.

720/2021
z dnia
18.05.2021 r.

Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Jońcu” dz. nr 277, 70/1,
Joniec, gm. Joniec, w formule „zaprojektuj i wybuduj”.
w sprawie wspólnego przygotowania, przeprowadzania postępowań Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wspólnym
i udzielania zamówienia przez jednostki organizacyjne Powiatu przygotowaniu, przeprowadzaniu postępowań i udzielaniu
Płońskiego.
zamówienia przez jednostki organizacyjne Powiatu Płońskiego.
Procedury dotyczące przygotowywania i przeprowadzania
zamówień wspólnych dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego obejmować będą następujące dostawy i usługi:
1) dostawy: energii elektrycznej, gazu, paliw ciekłych
2) usługi: dystrybucji gazu, usługi telekomunikacyjne
w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej,
ubezpieczenie
mienia
i grupowe
ubezpieczenie
pracowników na życie.
w sprawie wprowadzenia „Regulaminu pracy Komisji Zrealizowana. Wprowadzono „Regulamin pracy Komisji
Przetargowej”.
Przetargowej”, który określa tryb pracy Komisji Przetargowej
powołanej do przygotowana i przeprowadzenia wspólnych
zamówień publicznych przez jednostki organizacyjne Powiatu
Płońskiego.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
komputerowego wraz z oprogramowaniem zakupionego w ramach sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem
projektu: „Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja barier
Płońskim” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach
cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz Zespołu – zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zespołowi
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
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61.

721/2021
z dnia
18.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu ulic: Trakt Skarżyński,
Marsa, Księżycowej i Gwiaździstej, na osiedlu „Toruńskim” do
kategorii dróg gminnych.

62.

722/2021
z dnia
21.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez
Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku.

63.

723/2021
z dnia
21.05.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
przekazanie
sprzętu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

64.

724/2021
z dnia
21.05.2021 r.

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku.

Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 18 maja 2021 r. do dnia 20 maja 2021 r. w związku
z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Urzędu
Miejskiego w Płońsku w sprawie zaliczenia ulic: Trakt
Skarżyński, Marsa, Księżycowej i Gwiaździstej, na osiedlu
„Toruńskim” do kategorii dróg gminnych. Uchwała została
przekazana do Urzędu Miasta w Płońsku.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół
Szkół Nr 1 w Płońsku umowy użyczenia sali gimnastycznej
znajdującej się w budynku szkoły położonym w Płońsku
przy ul. Sienkiewicza 8 z przeznaczeniem na zajęcia
z wychowania fizycznego oraz z zakresu Taktyki i Technik
Interwencji. Umowa użyczenia została zawarta z Komendą
Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na okres od dnia
01.09.2021 r. do dnia 31.12.2021 r.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 719/2021 z dnia
11 maja 2021 r. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
sprzętu
komputerowego
wraz
z
oprogramowaniem
zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja barier
wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne
– zwiększanie innowacyjności gospodarki” Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Zespołowi
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
Zrealizowana. W związku ze złożeniem przez Pana Marcina
Ozdarskiego rezygnacji odwołano Pana Marcina Ozdarskiego
ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu
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65.

725/2021
z dnia
21.05.2021 r.

w sprawie wyznaczenia do pełnienia obowiązków Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

66.

726/2021
z dnia
21.05.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
przez wyznaczonego do pełnienia obowiązków Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

67.

727/2021
z dnia
26.05.2021 r.

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zarządzenia
kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

68.

728/2021
z dnia
26.05.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku.
Zrealizowana. Wyznaczono Pana Witolda Achcińskiego, za
Jego zgodą, do pełnienia obowiązków Dyrektora SPZZOZ
w Płońsku na czas do nawiązania stosunku pracy lub zawarcia
umowy cywilnoprawnej z nowym dyrektorem, wyłonionym
w drodze konkursu, przy czym na okres nie dłuższy niż
6 miesięcy liczony od dnia odwołania Dyrektora.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę Panu W. Achcińskiemu –
wyznaczonemu do pełnienia obowiązków Dyrektora SPZZOZ
w Płońsku – na dodatkowe zatrudnienie poprzez wykonywanie
dalszej pracy w charakterze lekarza w ramach umów
o współpracę oraz własnej praktyki lekarskiej.
Zrealizowana. Wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 682/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku
w zakresie rozszerzenia przedmiotu kontroli. Na podstawie
wprowadzonej zmiany przedmiotem kontroli była ocena
gospodarki finansowej w zakresie zobowiązań SPZZOZ
w Płońsku wynikających z zawartych umów z kontrahentami
w związku z prowadzoną działalnością szpitala w okresie
31.12.2019 r. do 31.03.2021 r.
Zrealizowana. Wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 683/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 24 lutego 2021 roku
w zakresie rozszerzenia przedmiotu kontroli oraz zmiany
terminu kontroli. Na podstawie wprowadzonej zmiany
przedmiotem kontroli była ocena gospodarki finansowej
w zakresie zobowiązań SPZZOZ w Płońsku wynikających
z zawartych umów z kontrahentami w związku z prowadzoną
działalnością szpitala w okresie 31.12.2019 r. do 31.03.2021 r.
W trakcie kontroli ocenie poddano zagadnienia dotyczące
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69.

729/2021
z dnia
26.05.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia Honorowych Dawców
Krwi w Raciążu, z siedzibą 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14, na
wsparcie realizacji zadania publicznego złożonej z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

70.

730/2021
z dnia
26.05.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Graj z Krystianem”
w Płońsku, z siedzibą 09-100 Płońsk ul. Grunwaldzka 56/2, na
wsparcie realizacji zadania publicznego złożonej z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

gospodarki finansowej w zakresie zobowiązań SPZZOZ
w Płońsku wynikających z zawartych umów z kontrahentami
według stanu na dzień 31.12.2019 r. i 31.12.2020 r. na
podstawie sporządzonych sprawozdań finansowych oraz za
I kwartał 2021 roku; umowy z kontrahentami zawierane
w związku z prowadzoną działalnością szpitala. Dokonano
zmiany terminu kontroli, wydłużono termin kontroli do
30.09.2021 r.
Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia
Honorowych Dawców Krwi w Raciążu, na wsparcie realizacji
zadania publicznego, złożonej z pominięciem otwartego
konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
bez uwag, uznano za celową realizację zadania publicznego pod
tytułem: „Bezcenny dar krwi. Organizacja obozu wędrownego
połączonego z cyklem wykładów w celu propagowania idei
krwiodawstwa.” pn.: ,,Organizacja szkoleń, obozów
sportowych dla dzieci i młodzieży i/ lub dorosłych.” i zlecono
jego wykonanie w formie wsparcia przyznając dotację
w wysokości 2.300,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
niewykorzystanej części dotacji w kwocie 100,00 zł w ramach
tzw. małych grantów (art. 19a).
Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Graj
z Krystianem” w Płońsku, na wsparcie realizacji zadania
publicznego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, bez uwag,
uznano za celową realizację zadania publicznego pod tytułem:
,,Turniej Piłkarski o Puchar Starosty Płońskiego”
pn.: ,,Organizacja szkoleń, obozów sportowych dla dzieci
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71.

731/2021
z dnia
26.05.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

72.

732/2021
z dnia
26.05.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

73.

733/2021
z dnia
26.05.2021 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.

74.

734/2021
z dnia
31.05.2021 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Płońskiego Raportu
o stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok.

75.

735/2021
z dnia
31.05.2021 r.
736/2021
z dnia
31.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.

76.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Św. Stanisława Kostki
w Płońsku.

i młodzieży i/ lub dorosłych.” i zlecono jego wykonanie
w formie wsparcia przyznając dotację w wysokości 2.000,00 zł.
Kwota z umowy w ramach tzw. małych grantów art. 19a,
została wydatkowana w całości.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XXXII/222/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 26 maja 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie
Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za
2020 rok. Raport był przedmiotem obrad XXXVIII sesji Rady
Powiatu w dniu 29 czerwca 2021 roku.
Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na
stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1
w Płońsku.
Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na
stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego im. Św. Stanisława Kostki w Płońsku.

23

77.

78.

737/2021
z dnia
31.05.2021 r.
738/2021
z dnia
31.05.2021 r.

79.

739/2021
z dnia
31.05.2021 r.

80.

740/2021
z dnia
31.05.2021 r.

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi
w Czerwińsku nad Wisłą.
w sprawie uchylenia Uchwały Nr 90/2015 Zarządu Powiatu Zrealizowana. Uchylane uchwały dotyczyły spraw związanych
Płońskiego z dnia 24 czerwca 2015 roku i Uchwały Nr 525/2017 z zakwaterowaniem i wyżywieniem w Internatach szkolnych.
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 25 stycznia 2017 roku.
Uchylenie wynikało ze zmiany obwiązujących przepisów
prawa.
Informację
o
uchyleniu
przekazano
do
zainteresowanych szkół.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitorów Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
do Zespołu Szkół w Raciążu.
monitorów do Zespołu Szkół w Raciążu. W dniu 01.06.2021 r.
przekazano nw. składniki majątku na podstawie sporządzonych
dokumentów PT:
1) Monitor LCD 21,5” o numerze inwentarzowym: 8-80-016
p.37 przekazano dokumentem PT Nr 10/2021 z dnia
01.06.2021 r.
2) Monitor LCD 19” Panoramiczny SAMSUNG o numerze
inwentarzowym: EFS 8-80-016 p.1 przekazano
dokumentem PT Nr 11/2021 z dnia 01.06.2021 r.
3) Monitor LCD 19” Panoramiczny SAMSUNG o numerze
inwentarzowym: EFS 8-80-016 p.2 przekazano
dokumentem PT Nr 12/2021 z dnia 01.06.2021 r.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie monitorów Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
do Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.
monitorów. W dniu 01.06.2021 r. przekazano nw. składniki
majątku na podstawie sporządzonych dokumentów PT:
1) Monitor LCD SAMSUNG 19” o numerze inwentarzowym:
8-80-016 p.30 przekazano dokumentem PT Nr 13/2021
z dnia 01.06.2021r.
2) Monitor LCD SAMSUNG 19” o numerze inwentarzowym:
8-80-016 p.32 przekazano dokumentem PT Nr 14/2021
z dnia 01.06.2021r.
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81.

741/2021
z dnia
31.05.2021 r.

82.

742/2021
z dnia
08.06.2021 r.

83.

743/2021
z dnia
11.06.2021 r.

3) Monitor LCD SAMSUNG 19” o numerze inwentarzowym:
8-80-016 p.33 przekazano dokumentem PT Nr 15/2021
z dnia 01.06.2021r.
4) Monitor LCD SAMSUNG 19” o numerze inwentarzowym:
8-80-016 p.34 przekazano dokumentem PT Nr 16/2021
z dnia 01.06.2021r.
w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za Zrealizowana. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego
2020 rok.
sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2020 rok.
Uchwałą Nr XXXVIII/226/2021 z dnia 29 czerwca 2021 roku
Rada Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Płońskiego za 2020 rok.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 9 czerwca 2021 r. do dnia 10 czerwca 2021 r. oraz
w terminie od dnia 14 czerwca 2021 r. do dnia 15 czerwca 2021
r. w związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu kontroli Zrealizowana. Wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 714/2021
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 maja 2021 roku
w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli. W załączniku do
uchwały dokonano zmiany terminu kontroli, wydłużono termin
kontroli do 18.06.2021 r. Projekt wystąpienia pokontrolnego
z kontroli Zarząd Powiatu Płońskiego przyjął w dniu
10.09.2021 r. Projekt przekazano do SPZZOZ w Płońsku celem
zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie określonym
przepisami. Dyrektor w dniu 22.09.2021 r. poinformował, że
nie wnosi zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego. Zarząd
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744/2021
z dnia
15.06.2021 r.
745/2021
z dnia
15.06.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

86.

746/2021
z dnia
15.06.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami .

87.

747/2021
z dnia
15.06.2021 r.
748/2021
z dnia
15.06.2021 r.

w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu powiatu
płońskiego.

84.

85.

88.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego im. Św. Stanisława Kostki w Płońsku.

Powiatu przyjął wystąpienie pokontrolne w dniu 06.10.2021 r.,
które przekazano do SPZZOZ w Płońsku.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 4 sierpnia
2021 r. poz. 6967.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 744/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 15 czerwca 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Dokonano określenia zasad sporządzania
skonsolidowanego bilansu powiatu płońskiego. Uchylono
Uchwałę Nr 171/2019 Zarządu Powiatu z dnia 14.06.2019 r.
Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Św. Stanisława Kostki
w Płońsku, w składzie: Paweł Dychto - przedstawiciel Powiatu
Płońskiego - przewodniczący komisji, Robert Adamski przedstawiciel Powiatu Płońskiego - członek, Paweł Zacieski przedstawiciel Powiatu Płońskiego - członek, Jacek Zwiśliński
- przedstawiciel Kuratora Oświaty - członek, Anna
Maliszewska - przedstawiciel Kuratora Oświaty - członek,
Natalia Januszkiewicz - przedstawiciel Kuratora Oświaty członek, Małgorzata Góral - przedstawiciel Rady
Pedagogicznej - członek, Justyna Majewska - przedstawiciel
Rady Pedagogicznej - członek, Anna Belka - przedstawiciel
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89.

749/2021
z dnia
15.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej
Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.

90.

750/2021
z dnia
15.06.2021 r.

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia
konkursu na stanowisko dyrektora Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 1 Płońsku.

Rady Rodziców - członek, Katarzyna Gmurczyk przedstawiciel Rady Rodziców – członek, Ewa Cichewicz przedstawiciel ZNP - członek, Marzena Markiewicz przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek.
Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą, w składzie:
Paweł Dychto - przedstawiciel Powiatu Płońskiego przewodniczący komisji, Anna Czerniawska - przedstawiciel
Powiatu Płońskiego - członek, Artur Adamski - przedstawiciel
Powiatu Płońskiego - członek, Jolanta Jasińska - przedstawiciel
Kuratora Oświaty - członek, Andrzej Jankowski przedstawiciel Kuratora Oświaty - członek, Wojciech
Zaborowski - przedstawiciel Kuratora Oświaty - członek, Iwona
Szajewska - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek, Piotr
Ziemkiewicz - przedstawiciel Rady Pedagogicznej - członek,
Wioletta Wolska - przedstawiciel Rady Rodziców - członek,
Urszula Brenda - przedstawiciel Rady Rodziców - członek, Ewa
Cichewicz - przedstawiciel ZNP - członek, Lilla Kornatowska przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek.
Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała
wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku, w składzie: Paweł
Dychto - przedstawiciel Powiatu Płońskiego - przewodniczący
komisji, Anna Czerniawska - przedstawiciel Powiatu
Płońskiego - członek, Barbara Wdowiak - przedstawiciel
Powiatu Płońskiego - członek, Jolanta Jasińska - przedstawiciel
Kuratora Oświaty - członek, Andrzej Jankowski przedstawiciel Kuratora Oświaty - członek, Wojciech
Zaborowski - przedstawiciel Kuratora Oświaty – członek,
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91.

751/2021
z dnia
18.06.2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku.

92.

752/2021
z dnia
18.06.2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku.

93.

753/2021
z dnia
18.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 Płońsku.

Marcin Wiśniewski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej członek, Piotr Bronowski - przedstawiciel Rady Pedagogicznej
- członek, Ewa Cichewicz - przedstawiciel ZNP - członek, Lilla
Kornatowska - przedstawiciel NSZZ „Solidarność” – członek.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Żanetę Danilewicz –
Kierownika
Powiatowego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz
bieżącego funkcjonowania Jednostki. Upoważnienia udzielono
na czas określony od dnia 17 czerwca 2021 roku do dnia
30 września 2021 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo
ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Żanecie
Danilewicz – Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego
Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku do działania
w zakresie zawierania i aneksowania umów na dostawę
towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie
planu finansowego jednostki; wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT; wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT korygujących i innych czynności
niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Pełnomocnictwa udzielono na czas określony od dnia
17 czerwca 2021 roku do dnia 30 września 2021 roku. Wygasa
ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku
pracy.
Zrealizowana. Dokonano zmiany w składzie komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora CKZ nr 1 w Płońsku.
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94.

754/2021
z dnia
18.06.2021 r.

95.

755/2021
z dnia
18.06.2021 r.

96.

756/2021
z dnia
22.06.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji
konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko
dyrektora Zespołu Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad
Wisłą.
w sprawie rozpatrzenia oferty Płońskiej Akademii Futbolu,
z siedzibą 09 -100 Płońsk, ul. Płocka 50A, na wsparcie realizacji
zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu
ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zrealizowana. Dokonano zmiany w składzie komisji
konkursowej na stanowisko dyrektora ZS w Czerwińsku.

Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Płońskiej Akademii
Futbolu, na wsparcie realizacji zadania publicznego, złożonej
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku
publicznego i o wolontariacie, przy braku uwag, uznano za
celową realizację zadania publicznego pod tytułem:
,,Wakacyjny obóz sportowy Licheń Stary 2021”
pn.: „Organizacja szkoleń i obozów sportowych dla dzieci
młodzieży i/lub dorosłych.” i zlecono jego wykonanie w formie
wsparcia przyznając na ten cel dotację w wysokości 5.000,00 zł.
Kwota z umowy w ramach tzw. małych grantów art. 19 a,
została wydatkowana w całości.
w sprawie przyjęcia ,,Regulaminu organizacyjnego pobytu Zrealizowana. Przyjęto ,,Regulamin organizacyjny pobytu
w mieszkaniach wspomaganych przy ul. Wolności 8/10 w Płońsku”. w mieszkaniach wspomaganych przy ul. Wolności 8/10
w Płońsku”. Przyjęcie ww. Regulaminu wynikało z realizacji
projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy
zastępczej w powiecie płońskim” współfinansowany
z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi
priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka
z ubóstwem”, Działanie 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki
zdrowotnej”, Poddziałanie 9.2.1 „Zwiększenie dostępności
usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 w zakresie
Zadania Rozwój usług mieszkalnictwa wspomaganego.
Mieszkania usytuowane są budynku Placówki OpiekuńczoWychowawczej „Przystań” w Płońsku, przy ul. Wolności 8/10
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97.

757/2021
z dnia
28.06.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na realizację
projektu pn. ,,Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Płońsku”.

98.

758/2021
z dnia
29.06.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

w Płońsku i są one wparciem w procesie usamodzielnienia
z przeznaczeniem dla osób usamodzielniających się z rodzin
zastępczych i placówek opiekuńczo – wychowawczych
osiedlających się na terenie Powiatu Płońskiego. Z mieszkań
wspomaganych w 2021 r. skorzystało 5 wychowanków pieczy
zastępczej.
Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym
w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ. Przed
otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania
kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która
wynosiła: 187.500,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 lipca 2021 r.
wpłynęła oferta następującego Wykonawcy:
Dr Spil Polska M. K., Katowice.
Cena oferty: 183.000,00 zł.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XXXVIII/229/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 29 czerwca 2021 roku.

30

99.

759/2021
z dnia
29.06.2021 r.

100.

760/2021
z dnia
29.06.2021 r.

101.

761/2021
z dnia
08.07.2021 r.

102.

762/2021
z dnia
08.07.2021 r.

103.

763/2021
z dnia
08.07.2021 r.
764/2021
z dnia
08.07.2021 r.
765/2021
z dnia
08.07.2021 r.

104.

105.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie zasad przyznawania w 2021 r. dofinansowania do Zrealizowana. Dofinansowanie do wypoczynku dziecka poza
wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci umieszczonych miejscem zamieszkania dotyczyło dziecka w wieku do 18. roku
w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenia maksymalnej kwoty życia. Kwota dofinansowania do wypoczynku w 2021 r.
tego dofinansowania.
wynosiła 500,00 zł na każde dziecko. Z takiej formy pomocy
w 2021 roku skorzystało 12 rodzin zastępczych, w których
przebywa 16 dzieci.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 12 lipca 2021 r. do dnia 23 lipca 2021 r. w związku
planowaną z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zespołu Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora
Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
Zespołu Szkół im,. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.
zmieniająca uchwałę w sprawie powołania komisji konkursowej Zrealizowana. Zmieniono skład komisji konkursowej
w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora w związku z usprawiedliwioną nieobecnością dwóch członków
komisji konkursowej.
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106.

766/2021
z dnia
08.07.2021 r.

107.

767/2021
z dnia
08.07.2021 r.

108.

768/2021
z dnia
08.07.2021 r.

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. św. Stanisława
Kostki w Płońsku.
w sprawie złożenia skargi kasacyjnej do Naczelnego Sądu
Administracyjnego
od
wyroku
Wojewódzkiego
Sądu
Administracyjnego w Warszawie z dnia 12 marca 2021 r. wydanego
w sprawie o sygn. akt VII SA/Wa 1457/20 oraz w sprawie
upoważnienia i udzielenia pełnomocnictwa.

Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego postanowił
zaskarżyć wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie z dnia 12 marca 2021 r. wydanego w sprawie
o sygn. akt VII SA/Wa 1457/20 ze skargi Zarządu Powiatu
Płońskiego na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody
Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku znak:
WNP-P.4131.4.2020.PC stwierdzające nieważność Uchwały
Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca
2020 r. w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego
Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Jednocześnie
Zarząd Powiatu Płońskiego upoważnił adwokata Rafała
Dłużniewskiego z Kancelarii Adwokackiej w Płońsku,
ul. Z. Padlewskiego 7/1, do sporządzenia i wniesienia skargi
kasacyjnej do Naczelnego Sądu Administracyjnego, a także do
występowania przed Naczelnym Sądem Administracyjnym
w tej sprawie.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zrealizowana. Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
ogłoszenie o konkursie udostępniono na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz
podano do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku.
w sprawie upoważnienia Członków Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Zgodnie z decyzją Zarządu Powiatu Płońskiego
Pani Elżbieta Wiśniewska – Starosta Płoński została osobą
upoważnioną do podpisywania jednoosobowo wniosków

32

769/2021
z dnia
20.07.2021 r.
770/2021
z dnia
20.07.2021 r

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

111.

771/2021
z dnia
20.07.2021 r

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

112.

772/2021
z dnia
20.07.2021 r
773/2021
z dnia
20.07.2021 r
774/2021
z dnia
20.07.2021 r
775/2021
z dnia
20.07.2021 r
776/2021
z dnia
20.07.2021 r

w sprawie przyjęcia darowizny przez Placówkę Opiekuńczo –
Wychowawczą „Przystań” w Płońsku.

109.

110.

113.

114.

115.

116.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

zmieniająca
uchwałę
w
sprawie
zasad
skonsolidowanego bilansu powiatu płońskiego.

sporządzania

w sprawie przekazania skonsolidowanego bilansu Powiatu
Płońskiego za 2020 rok.
w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. Stanisława
Kostki w Płońsku.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego im. Stanisława Kostki w Płońsku.

składanych przez Powiat Płoński do Funduszu Inwestycji
Strategicznych Polski Ład.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
25.08.2021 r. poz. 7451.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 769/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 20 lipca 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez Placówkę
darowizny: lodów w ilości 102 sztuk oraz słodyczy w ilości
152 sztuk oraz 7 kg cukierków o łącznej wartości 612,88 zł.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 747/2021 z dnia
15 czerwca 2021 r. zmieniając zasady sporządzania
skonsolidowanego bilansu powiatu płońskiego.
Zrealizowana. Przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie skonsolidowany bilans Powiatu Płońskiego za
2020 rok.
Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora
Specjalnego
Ośrodka
Szkolno-Wychowawczego
im. Stanisława Kostki w Płońsku.
Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Stanisława Kostki
w Płońsku Panu Jackowi Kostrzewie na okres od dnia
01.09.2021 r. do dnia 31.08.2026 r.
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117.

777/2021
z dnia
20.07.2021 r

118.

778/2021
z dnia
20.07.2021 r.

119.

779/2021
z dnia
20.07.2021 r.

120.

780/2021
z dnia
20.07.2021 r.

121.

781/2021
z dnia
20.07.2021 r.

122.

782/2021
z dnia
27.07.2021 r.

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Centrum Kształcenia Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Centrum
Zawodowego nr 1 w Płońsku.
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku Panu
Włodzimierzowi Pająkowi na okres od dnia 01.09.2021 r. do
dnia 31.08.2026 r.
w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą Pani Renacie
Kozakiewicz na okres od dnia 01.09.2021 r. do dnia
31.08.2026 r.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
pn. „Strefa Radości przy Specjalnym Ośrodku Szkolno – określonych w SWZ, tj. cena - znaczenie kryterium 60%, okres
Wychowawczym w Płońsku”.
gwarancji – znaczenie kryterium 40%, złożonej przez
Wykonawcę: Dr Spil Polska M. K., Katowice; cena oferty:
183.000,00 zł; okres gwarancji: 60 miesięcy.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na wykonanie ogrodzenia oraz piłkochwytu określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
dla zadania pn.: „Budowa boiska do siatkówki przy Specjalnym tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę: A. K. HYDROOśrodku Szkolno – Wychowawczym w Jońcu” dz. Nr 277, 70/1, TECH, Raciąż. Cena: 43.000,00 zł brutto.
Joniec, gm. Joniec.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 26 lipca 2021 r. do dnia 30 lipca 2021 r. związku
z nieobecnością Starosty Płońskiego.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Zrealizowana. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe SPZZOZ
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku, zaopiniowane przez biegłego rewidenta. Uchwałę
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za rok 2020.
przekazano do SPZZOZ w Płońsku.
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123.

783/2021
z dnia
27.07.2021 r.

124.

784/2021
z dnia
27.07.2021 r.

125.

785/2021
z dnia
27.07.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie wyposażenia Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
dla Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki wyposażenia do Samodzielnego Publicznego Zespołu
Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa
Piłsudskiego w Płońsku. W dniu 28.07.2021r. przekazano nw.
składniki majątku na podstawie sporządzonych dokumentów
PT:
1) Beta-3 krzesło o numerze inwentarzowym: 8-80-009 p.456
przekazano dokumentem PT Nr 17/2021 z dnia
28.07.2021 r.
2) Beta-3 krzesło o numerze inwentarzowym: 8-80-009 p.457
przekazano dokumentem PT Nr 18/2021 z dnia
28.07.2021 r.
3) Beta-3 krzesło o numerze inwentarzowym: 8-80-009 p.460
przekazano dokumentem PT Nr 19/2021 z dnia
28.07.2021 r.
4) 4. Beta-4 krzesło o numerze inwentarzowym: 8-80-009
p.421 przekazano dokumentem PT Nr 20/2021 z dnia
28.07.2021 r.
zmieniająca Uchwałę w sprawie uchwalenia Regulamin Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnego
Powiatowego Środowiskowego Domu Organizacyjnym Powiatowego Środowiskowego Domu
Samopomocy w Płońsku.
Samopomocy
w Płońsku. Zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 grudnia 2010 r.
w sprawie Środowiskowych Domów Samopomocy nastąpiła
zmiana definicji z osób zaburzonych psychicznie na osoby
przewlekle psychicznie chore oraz z osób upośledzonych
intelektualnie na osoby z niepełnosprawnością intelektualną.
w
sprawie
wspólnego
przygotowania,
przeprowadzenia Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wspólnym
postępowania i udzielenia zamówienia na dostawę żywności dla przygotowaniu, przeprowadzaniu postępowań i udzielaniu
jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego.
zamówienia na dostawę żywności dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego.
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126.

786/2021
z dnia
27.07.2021 r.

127.

787/2021
z dnia
11.08.2021 r.

128.

788/2021
z dnia
11.08.2021 r.
789/2021
z dnia
11.08.2021 r.
790/2021
z dnia
11.08.2021 r.
791/2021
z dnia
11.08.2021 r.

129.

130.

131.

132.

792/2021
z dnia
11.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie samochodu Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przekazanie w użyczenie
osobowego SUZUKI JIMNY nr rejestracyjny WPN FL45.
samochodu osobowego SUZUKI JIMNY nr rejestracyjny WPN
FL45 Społecznej Straży Rybackiej Powiatu Płońskiego.
Umowa użyczenia Nr 91/2021 została zawarta w dniu
09.08.2021 r.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
stopień nauczyciela mianowanego.
mianowanego, nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Płońsku.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
stopień nauczyciela mianowanego.
mianowanego, nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
stopień nauczyciela mianowanego.
mianowanego, nauczycielki Zespołu Szkół w Czerwińsku.
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego na postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
stopień nauczyciela mianowanego.
mianowanego, nauczyciela Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku.
w sprawie przeprowadzenia trzeciego przetargu oraz sporządzenia Zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na
i podania do publicznej wiadomości ogłoszenia o przetargu oraz tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i Urzędu
sporządzenia i zamieszczenia w prasie wyciągu z ogłoszenia na Miejskiego w Raciążu, zostało opublikowane na stronie
sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu przy internetowej www.powiat-plonski.pl i w Biuletynie Informacji
ul. Kilińskiego.
Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, a wyciąg
z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie o zasięgu
obejmującym co najmniej powiat, tj. „Extra Płońsk” z dnia
17.08.2021 r.
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w trzecim przetargu ustnym Zrealizowana. Cenę wywoławczą w trzecim przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej w Raciążu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej
przy ul. Kilińskiego.
w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono na kwotę 200.000,00 zł
netto.
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133.

793/2021
z dnia
16.08.2021 r.

134.

794/2021
z dnia
18.08.2021 r.

135.

795/2021
z dnia
18.08.2021 r.

136.

796/2021
z dnia
18.08.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczenie ulicy Bursztynowej do Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Urzędu
kategorii dróg gminnych.
Miejskiego w Płońsku w sprawie zaliczenia ulicy Bursztynowej
do kategorii dróg gminnych. Uchwała została przekazana do
Urzędu Miasta w Płońsku.
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Zrealizowana. Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej SPZZOZ im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku,
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
ogłoszenie o konkursie udostępniono na stronie podmiotowej
Biuletynu Informacji Publicznej podmiotu tworzącego oraz
podano do wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty
w siedzibie Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Specjalnego Zrealizowana. Upoważniono Pana Jacka Kostrzewę –
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem
bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych
przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
Upoważnienie udzielono na czas określony od dnia 1 września
2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku. Wygasa ono z chwilą
cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Specjalnego Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Jackowi
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.
Kostrzewie – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno –
Wychowawczego w Płońsku do działania w zakresie:
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług
w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu finansowego
jednostki; wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT; wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie
centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwa udzielono na czas
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137.

797/2021
z dnia
18.08.2021 r.

138.

798/2021
z dnia
18.08.2021 r.

139.

799/2021
z dnia
18.08.2021 r.

określony od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia
2026 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa
albo ustania stosunku pracy.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Zrealizowana. Upoważniono Panią Renatę Kozakiewicz –
w Czerwińsku.
Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwińsku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz
bieżącego funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie udzielono
na czas określony od dnia 1 września 2021 roku do dnia
31 sierpnia 2026 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo
ustania stosunku pracy.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Renacie
w Czerwińsku.
Kozakiewicz - Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwińsku do
działania w zakresie: zawierania i aneksowania umów na
dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego
w zakresie planu finansowego jednostki; wystawiania
w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT; wystawiania
w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji
podatku VAT. Pełnomocnictwa udzielono na czas określny od
dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania
stosunku pracy.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Centrum Zrealizowana. Upoważniono Pana Włodzimierza Pająka –
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.
Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez
Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
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140.

800/2021
z dnia
18.08.2021 r.

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.

141.

801/2021
z dnia
19.08.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

142.

802/2021
z dnia
19.08.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku.

143.

803/2021
z dnia
23.08.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Nasz Czerwińsk nad
Wisłą” z siedzibą 09-150 Czerwińsk nad Wisłą, Plac Stefana
Batorego 11, na wsparcie realizacji zadania publicznego złożonej
z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy

Regulaminu

Upoważnienie udzielono na czas określony od dnia 1 września
2021 roku do dnia 31 sierpnia 2026 roku. Wygasa ono z chwilą
cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana.
Udzielono
pełnomocnictwa
Panu
Włodzimierzowi Pająkowi – Dyrektorowi Centrum Kształcenia
Zawodowego nr 1 w Płońsku do działania w zakresie:
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług
w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu finansowego
jednostki; wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT; wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie
centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwa udzielono na czas
określony od dnia 1 września 2021 roku do dnia 31 sierpnia
2026 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa
albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 23 sierpnia 2021 r. do dnia 30 sierpnia 2021 r.
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Płońsku w zakresie
funkcjonowania
stanowiska
Audytora
Wewnętrznego
w Starostwie.
Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Nasz
Czerwińsk nad Wisłą”, na wsparcie realizacji zadania
publicznego, złożonej z pominięciem otwartego konkursu ofert
w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy
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144.

804/2021
z dnia
25.08.2021 r.

145.

805/2021
z dnia
25.08.2021 r.

146.

806/2021
z dnia
25.08.2021 r.

147.

807/2021
z dnia
26.08.2021 r.

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego braku uwag, uznano za celową realizację zadania publicznego
i o wolontariacie.
z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego pod tytułem: „Pokazy walk rycerskich i łucznictwa
historycznego na wydarzeniu Most Jagiełły – Czerwińskie
spotkania z historią i kulturą średniowiecza 2021” i zlecono
jego wykonanie w formie wsparcia. Na realizację zadania
publicznego przyznano dotację w wysokości 6.000,00 zł.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XL/236/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 25 sierpnia 2021 roku.
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Wizją Zespoleni” Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia „Wizją
z siedzibą 09-140 Raciąż, ul. Parkowa 14, na wsparcie realizacji zespoleni”, przy braku uwag, uznano za celową realizację
zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego konkursu zadania publicznego z zakresu wspierania organizacji imprez
ofert w trybie art.19a ustawy z dnia 14 kwietnia 2003 r. o działalności kulturalnych, festiwali, spektakli, koncertów, konferencji,
pożytku publicznego i o wolontariacie.
wykładów, plenerów, wystaw, imprez interdyscyplinarnych itp.
pod tytułem: „Raciąska edukacja przez lata – Historia Zespołu
Szkół w Raciążu w pigułce” i zlecono jego wykonanie w formie
wsparcia. Na realizację zadania publicznego przyznano dotację
w wysokości 3.130,00 zł. Stowarzyszenie dokonało zwrotu
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148.

808/2021
z dnia
31.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu
powiatu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu oraz informacji o przebiegu wykonania planu
finansowego SPZZOZ w Płońsku za I półrocze 2021 roku.

149.

809/2021
z dnia
31.08.2021 r.

w sprawie przedstawienia informacji o wykonaniu planu
finansowego wydzielonego rachunku dochodów pochodzących ze
środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia ich
na wydatki związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach
planu finansowego tego rachunku.

150.

810/2021
z dnia
31.08.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Płońskiego w sprawie
ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

151.

811/2021
z dnia
31.08.2021 r.

w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej w Płońsku od tygodniowego obowiązkowego
wymiaru godzin zajęć dydaktycznych.

152.

812/2021
z dnia
31.08.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie
koncepcji architektoniczno – budowlanej i kompleksowej
dokumentacji projektowo – kosztorysowej.

niewykorzystanej części dotacji w kwocie 25,00 zł z umowy
w ramach tzw. małych grantów art. 19 a.
Zrealizowana. Informacje o przebiegu wykonania budżetu
powiatu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej
powiatu oraz o przebiegu wykonania planu finansowego
SPZZOZ w Płońsku za I półrocze 2021 roku zostały przyjęte
podczas obrad XLI sesji Rady Powiatu Płońskiego w dniu
22 września 2021 roku.
Zrealizowana. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego
informację o wykonaniu planu finansowego wydzielonego
rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 i przeznaczenia ich na wydatki
związane z przeciwdziałaniem COVID -19 w ramach planu
finansowego tego rachunku.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 635/2020
Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2020 r. zmieniając plan
finansowy
dla
wydzielonego
rachunku
dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
Zrealizowana. Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego
wymiaru
zajęć
dydaktycznych
dyrektora
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej
w
Płońsku
–
Ewę
Długoszewską w okresie od dnia 01.01.2021 r. do dnia
31.08.2022 r.
Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
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warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ. Przed
otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania
kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która
łącznie wynosiła: 250.000,00 zł brutto, w tym:
Część 1: Głęboka modernizacja budynku oświatowego –
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku” na działce
nr ewid. 398/9 położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8
– 115.775,00 zł brutto;
Część 2: Głęboka modernizacji budynku oświatowego –
Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku: na
działce nr ewid. 1347 położonej w Płońsku przy ulicy księdza
Jerzego Popiełuszki 14 -134.225,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 13 września
2021 r., wpłynęły oferty następujących Wykonawców:
Część 1
1) M.M., Instal Tech, Kraków, cena oferty 100.860,00 zł
brutto, Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia, (ilość projektów) 7;
2) PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
–
PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAXPOL” G.B.,
Radom, cena oferty 123.000,00 zł brutto, Doświadczenie
osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość
projektów) 9;
3) SOLARSYSTEM s.c., Ł. M., O. W., S. – N. E., Myślenice,
cena oferty 121.770,00 zł brutto, Doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość projektów) 9;
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153.

813/2021
z dnia
31.08.2021 r.

4) Studio Budowlane „UNITY” S.C. M. T., D. C., Warszawa,
cena oferty 116.542,50 zł brutto, Doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość projektów) 6;
Część 2
1) M.M., Instal Tech, Kraków, cena oferty 100.860,00 zł
brutto. Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia (ilość projektów) 7;
2) PRZEDSIĘBIORSTWO
WIELOBRANŻOWE
–
PRACOWNIA PROJEKTOWA „MAXPOL”
3) G.B., Radom,
cena oferty 123.000,00 zł brutto.
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji
zamówienia (ilość projektów)-9;
4) SOLARSYSTEM s.c. , Ł. M., O. W., S. – N. E., Myślenice,
cena oferty 73.800,00 zł brutto. Doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość projektów) 9 ;
5) Studio Budowlane „UNITY” S.C. M. T., D. C., Warszawa,
cena oferty 116.542,50 zł brutto. Doświadczenie osoby
wyznaczonej do realizacji zamówienia (ilość projektów) 6.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na dostawę, montaż i uruchomienie określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
wirtualnej strzelnicy w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku.
tj. 100 % cena. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia zgodnie
z wnioskiem o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania
wynosiła 144.000,00 zł brutto. Do upływu terminu składania
ofert, tj. do dnia 23 sierpnia 2021 r., wpłynęły dwie oferty
następujących Wykonawców:
Oferta Nr 1:
Stowarzyszenie Patriotyczno- Militarne „DWS”, Katowice
Cena oferty: 144.000,00 zł brutto;
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154.

814/2021
z dnia
03.09.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

155.

815/2021
z dnia
03.09.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia oferty Stowarzyszenia „Academia Europaea
Sarbieviana” z siedzibą w Sarbiewie, 09-130 Baboszewo, na
wsparcie realizacji zadania publicznego złożonej z pominięciem
otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Oferta Nr 2:
Autocomp Managment Sp. z o.o., Szczecin
Cena oferty: 140.000,00 zł brutto.
Na podstawie § 8 ust. 19 pkt 2) Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku
(Zarządzenie Nr 9/2021 Starosty Płońskiego z dnia 1 lutego
2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania
zamówień publicznych ze zm.) oferta Wykonawcy Autocomp
Managment Sp. z o.o., Szczecin nie była brana pod uwagę
w ww. postępowaniu, ponieważ opis proponowanych
rozwiązań nie odpowiadał wymaganiom określonym przez
Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia. W związku
z powyższym Zarząd Powiatu na podstawie kryterium oceny
ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty podjął
decyzję o wyborze oferty następującego Wykonawcy:
Stowarzyszenie Patriotyczno- Militarne „DWS”, Katowice
Cena oferty: 144.000,00 zł brutto.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 6 września 2021 r. do dnia 8 września 2021 r.
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia
„Academia Europaea Sarbieviana”, przy braku uwag, uznano za
celową realizację zadania publicznego z zakresu wspierania
organizacji imprez kulturalnych; festiwali, spektakli,
koncertów, konferencji, wykładów, plenerów, wystaw, imprez
interdyscyplinarnych itp. pod tytułem: „XVI Międzynarodowy
Festiwal
ks.
Macieja
Kazimierza
Sarbiewskiego
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156.

816/2021
z dnia
07.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych.

157.

817/2021
z dnia
07.09.2021 r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym art. 275 pkt 1 na realizację inwestycji
pn. „Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic
w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39”.

„Chrześcijański Horacy z Mazowsza” i zlecono jego wykonanie
w formie wsparcia. Na realizację zadania publicznego
przyznano dotację w wysokości 5.000,00 zł. Kwota z umowy
w ramach tzw. małych grantów art. 19 a, została wydatkowana
w całości.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Urzędu
Gminy w Płońsku w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
publicznych dróg gminnych zgodnie z załącznikami do projektu
uchwały, za wyjątkiem drogi nr 7a na działce nr ewidencyjny
150, w stosunku do której wniosek zaopiniowano negatywnie.
Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy w Płońsku.
Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym
w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ. Przed
otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która
łącznie wynosiła: 560.050,00 zł brutto. Do upływu terminu
składania ofert, tj. do dnia 27 września 2021 r., wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
Oferta Nr 1:
„MIRMEX”
M. K., Marki. Cena oferty: 984.000,00 zł
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
Oferta Nr 2:
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158.

818/2021
z dnia
10.09.2021 r.

159.

819/2021
z dnia
10.09.2021 r.

160.

820/2021
z dnia
10.09.2021 r.

„COMFORT – THERM”
Ł. K., Naruszewo
Lider Konsorcjum
“COMFORT – THERM
Sp. z o.o. “, Płońsk
Partner Konsorcjum
„MABO”
M. B., Sierpc
Partner Konsorcjum
Cena oferty: 1.074.450,00 zł.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zrealizowana. Powołano z dniem 6 października 2021 roku
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Panią Liliannę Kraśniewską, za Jej zgodą, na stanowisko
Piłsudskiego w Płońsku.
Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku, na okres 6 lat, tj. od dnia 06.10.2021r. do dnia
05.10.2027 r. Z tytułu pełnienia funkcji Dyrektora SPZZOZ
w Płońsku ustalono wynagrodzenie w kwocie 16.000,00 zł
brutto.
Wynagrodzenie
obejmuje
wszelkie
dodatki
przysługujące z Regulaminu wynagrodzeń SPZZOZ w Płońsku.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 20 września 2021 r. do dnia 1 października 2021 r.
w związku z planowaną nieobecnością Starosty Płońskiego.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
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161.

821/2021
z dnia
10.09.2021 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu kontroli
w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.

162.

822/2021
z dnia
14.09.2021 r.
823/2021
z dnia
14.09.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

164.

824/2021
z dnia
14.09.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

165.

825/2021
z dnia
14.09.2021 r.
826/2021
z dnia
22.09.2021 r.

w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Środowiska
dla Miasta i Gminy Sochocin na lata 2021-2024 z perspektywą do
2028”.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

163.

166.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

od dnia 15 września 2021 r. do dnia 17 września 2021 r.
w związku z planowaną nieobecnością Wicestarosty
Płońskiego.
Zrealizowana. Wprowadzono zmiany w Uchwale Nr 728/2021
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 maja 2021 roku
w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli. W załączniku do
uchwały dokonano zmiany terminu kontroli, wydłużono termin
kontroli do 31.12.2021 r. Pozostałe zapisy uchwały pozostały
bez zmian.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
29.10.2021 r. poz. 9235.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 822/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 14 września 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt „Programu
Ochrony Środowiska dla Miasta i Gminy Sochocin na lata
2021-2024 z perspektywą do 2028”.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLI/242/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 22 września 2021 roku.
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167.

168.

169.

170.

171.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
828/2021
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z dnia
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
22.09.2021 r. Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
829/2021
sprawie zatrudnienia na zastępstwo Kierownika Powiatowego Zrealizowana. Zatrudniono Panią Małgorzatę Kłos na
z dnia
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku.
zastępstwo Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu
22.09.2021 r.
Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku Żanety Danilewicz
w związku z jej usprawiedliwioną nieobecnością, na okres od
dnia 23 września 2021 r. do dnia 30 września 2021 r.,
w wymiarze 1/10 etatu.
830/2021
w sprawie udzielenia upoważnienia dla osoby zastępującej Zrealizowana. Upoważniono Panią Małgorzatę Kłos z dnia
Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy zastępującą Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku do
22.09.2021 r. „Dobry Dom” w Płońsku.
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz
bieżącego funkcjonowania Jednostki; upoważnienia udzielono
na czas określony od dnia 23 września 2021 roku do
30 września 2021 roku – w okresie usprawiedliwionej
nieobecności zastępowanego Kierownika Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom”
w Płońsku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania
stosunku pracy.
831/2021
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa osobie zastępującej Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie
z dnia
Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy Kłos – zastępującej Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku
22.09.2021 r. „Dobry Dom” w Płońsku.
do działania w zakresie: zawierania i aneksowania umów na
827/2021
z dnia
22.09.2021 r.
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172.

832/2021
z dnia
29.09.2021 r.

w sprawie rozpatrzenia oferty Koła Gospodyń Wiejskich MY
KOBIETY z siedzibą 09-166 Gralewo, Szapsk 23, na wsparcie
realizacji zadania publicznego złożonej z pominięciem otwartego
konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

173.

833/2021
z dnia
29.09.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego zatrudnienia
przez Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.

174.

834/2021
z dnia
29.09.2021 r.

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom”
w Płońsku.

dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego
w zakresie planu finansowego jednostki; wystawiania
w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT; wystawiania
w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji
podatku VAT. Pełnomocnictwa udzielono na czas określony od
dnia 23 września 2021 roku do 30 września 2021 roku –
w okresie usprawiedliwionej nieobecności zastępowanego
Kierownika
Powiatowego
Środowiskowego
Domu
Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku. Wygasa ono z chwilą
cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Koła Gospodyń
Wiejskich MY KOBIETY, przy braku uwag, uznano za celową
realizację zadania publicznego z zakresu: wspierania działań
z zakresu animacji społeczno-kulturalnej i promocji dóbr
kultury: warsztatów, konkursów, zajęć animacyjnych,
wydawnictw, filmów itp. pod tytułem: „Tradycja naszym
dobrem – warsztaty szycia i krojenia dla członków lokalnej
społeczności” i zlecono jego wykonanie w formie wsparcia,
przyznając dotację w wysokości 3.500,00 zł. Kwota z umowy
w ramach tzw. małych grantów art. 19 a, została wydatkowana
w całości.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę Pani Liliannie Kraśniewskiej –
Dyrektorowi SPZZOZ w Płońsku na dodatkowe zatrudnienie
poprzez wykonywanie pracy w Urzędzie Miejskim w Płońsku
na 1/10 etatu, tj. 4 godziny tygodniowo, od dnia 6 października
2021 r. do dnia 31 grudnia 2021 r.
Zrealizowana. Z dniem 1 października 2021 r. powierzono
pełnienie obowiązków Kierownika PŚDS „Dobry Dom”
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175.

835/2021
z dnia
29.09.2021 r.

176.

836/2021
z dnia
29.09.2021 r.

177.

837/2021
z dnia
06.10.2021 r.

w Płońsku Pani Beacie Gąsiorowskiej, do czasu zatrudnienia na
tym stanowisku osoby wyłonionej w drodze naboru.
w sprawie udzielenia upoważnienia p.o. Kierownika Powiatowego Zrealizowana. Upoważniono Panią Beatę Gąsiorowską - p.o.
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku.
Kierownika PŚDS „Dobry Dom” w Płońsku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz
bieżącego funkcjonowania Jednostki; upoważnienia udzielono
na czas określony od dnia 1 października 2021 roku do czasu
zatrudnienia na stanowisku Kierownika PŚDS „Dobry
Dom” w Płońsku osoby wyłonionej w drodze naboru. Wygasa
ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Kierownika Powiatowego Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Beacie
Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku.
Gąsiorowskiej – p.o. Kierownika PŚDS „Dobry Dom”
w Płońsku do działania w zakresie: zawierania i aneksowania
umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki;
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT;
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie
centralizacji podatku VAT; pełnomocnictwa udzielono na czas
określony od dnia 1 października 2021 roku do czasu
zatrudnienia na stanowisku Kierownika PŚDS „Dobry
Dom” w Płońsku osoby wyłonionej w drodze naboru. Wygasa
ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku
pracy.
w sprawie przyjęcia planu wykorzystania zasobu nieruchomości Zrealizowana. Przyjęto
plan wykorzystania zasobu
Powiatu Płońskiego na lata 2021-2023.
nieruchomości Powiatu Płońskiego na lata 2021-2023.
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178.

838/2021
z dnia
06.10.2021 r.

w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji
architektoniczno - budowlanej i kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej.

179.

839/2021
z dnia
13.10.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu
oferty Wykonawcy:
M.M. Instal Tech, Kraków złożonej na:
Część 1: Głęboka modernizacja budynku oświatowego –
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku” na działce
nr ewid. 398/9 położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8
i Część 2: Głęboka modernizacji budynku oświatowego –
Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku: na
działce nr ewid. 1347 położonej w Płońsku przy ulicy księdza
Jerzego Popiełuszki 14.
Zamawiający uznał, iż treść oferty Wykonawcy: M.M. Instal
Tech, Kraków, była niezgodna z warunkami zamówienia.
Niezgodność treści oferty z warunkami zamówienia polegała na
sporządzeniu i przedstawieniu oferty w sposób nie
odpowiadający wymaganiom Zamawiającego w odniesieniu do
kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia osób
skierowanych do realizacji zamówienia. Zamawiający wskazał,
iż przyzna punkty za każdy wykonany ponad minimum
(powyżej jednej sztuki) projekt dla każdej specjalności.
Wykonawca nie wykazał, iż osoby wyznaczone do realizacji
zamówienia posiadają doświadczenie w wykonaniu minimum
jednego projektu w specjalności konstrukcyjno – budowlanej
i w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
od dnia 13 października 2021 r. do dnia 15 października 2021 r.
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180.

840/2021
z dnia
13.10.2021 r.

181.

841/2021
z dnia
15.10.2021 r.
842/2021
z dnia
15.10.2021 r.

182.

w związku z planowaną nieobecnością Wicestarosty
Płońskiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie koncepcji najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
architektoniczno - budowlanej i kompleksowej dokumentacji określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena projektowo-kosztorysowej.
znaczenie kryterium 60%, doświadczenie osoby wyznaczonej
do realizacji zamówienia-znaczenie kryterium 40%, złożonej
przez Wykonawcę:
Część 1: Głęboka modernizacja budynku oświatowego –
Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku” na działce
nr ewid. 398/9 położonej w Płońsku przy ulicy Sienkiewicza 8
SOLARSYSTEM s.c. M.Ł., W.O., E. S.-N., Myślenice.
Cena oferty: 121.770,00 zł.
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
wykonanie 9 projektów.
Część 2: Głęboka modernizacji budynku oświatowego –
Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku: na
działce nr ewid. 1347 położonej w Płońsku przy ulicy księdza
Jerzego Popiełuszki 14.
SOLARSYSTEM s.c. M. Ł., W.O., E. S.-N., Myślenice.
Cena oferty: 73.800,00 zł.
Doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia:
wykonanie 9 projektów.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
24.11.2021 r. poz. 10238.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
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183.

843/2021
z dnia
15.10.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

184.

844/2021
z dnia
20.10.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku.

185.

845/2021
z dnia
25.10.2021 r.

w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości
materiałów planistycznych do opracowania projektu Uchwały
Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2022.

186.

846/2021
z dnia
27.10.2021 r.

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja zadania
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie
powiatu płońskiego w 2022 roku”.

wynikających z Uchwały Nr 841/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 15 października 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez I Liceum
Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
umowy najmu 1 m 2 powierzchni użytkowej budynku I LO
położonego w Płońsku przy ul. Płockiej 56
z przeznaczeniem na zainstalowanie jednego automatu
samosprzedającego przekąski, napoje i wodę. Umowa
najmu została zawarta z R.J. prowadzącym działalność
gospodarczą pod nazwą J.R. „MEGA” z siedzibą
w Ciechanowie, na okres od dnia 18 października 2021 r. do
dnia 30 czerwca 2022 r. Miesięczny czynsz został ustalony na
kwotę 204,18 zł brutto.
Zrealizowana. Określono terminy opracowania oraz zakres
szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania
projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok
2022 .
Zrealizowana. W dniu 27.10.2021 r. ogłoszono otwarty
konkurs ofert pn. „Realizacja zadania publicznego w zakresie
udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu
płońskiego w 2022 roku”. Ogłoszenie zamieszczono
w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Płońskiego i na
tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku.
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187.

847/2021
z dnia
27.10.2021 r.

188.

848/2021
z dnia
27.10.2021 r.

189.

849/2021
z dnia
27.10.2021 r.

190.

850/2021
z dnia
29.10.2021 r.
851/2021
z dnia
29.10.2021 r.

191.

192.

852/2021
z dnia
29.10.2021 r.

193.

853/2021
z dnia
29.10.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLII/246/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 27 października 2021 roku.
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
17.11.2021 r. poz. 9858.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 850/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 29 października 2021 roku.
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 661/2021
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie
2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach
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194.

854/2021
z dnia
03.11.2021 r.

195.

855/2021
z dnia
03.11.2021 r.

196.

856/2021
z dnia
03.11.2021 r.

197.

857/2021
z dnia
03.11.2021 r.

rok budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
Powiatu Płońskiego.
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLIII/251/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 3 listopada 2021 roku.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 złotych na opracowanie koncepcji architektoniczno- określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
budowlanej
i
kompleksowej
dokumentacji
projektowo- tj. najniższa cena, złożonej przez Wykonawcę:
kosztorysowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego, w ramach Primo Invest Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty: 49.200,00 zł.
realizacji zadania „Budowa kompleksu sportowego przy Zespole
Szkół nr 1 w Płońsku”.
sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
podstawowym art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
zamówień publicznych na dostawę żywności dla jednostek Powiatu właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
Płońskiego.
zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ. Przed
otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
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198.

858/2021
z dnia
03.11.2021 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej
o udzielenie zamówienia publicznego w
negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1
publicznych na realizację inwestycji

oferty w postępowaniu
trybie podstawowym bez
ustawy Prawo zamówień
pn. „Termomodernizacja

internetowej prowadzonego postępowania
kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 listopada
2021 r., wpłynęły oferty następujących Wykonawców:
Cz. 1
Gobarto SA, Warszawa NIP 6991781489; cena 217.873,18 zł
Zakład Przetwórstwa Mięsnego Zdzisław Z. G. S.; NIP
5670004540 cena: 232.773,45 zł.
Cz. 2
D.B., Płońsk NIP 5671157458; cena: 11.668,00 zł.
Cz.3
PPHU HUBERTUS H.G., Baboszewo NIP 5671720652; cena:
93.486,26 zł.
Cz.4
PPHU HUBERTUS H.G., Baboszewo NIP 5671720652; cena:
18.010,38 zł.
Cz. 5
Hurtownia Owoców i Warzyw K.S., Płońsk NIP 5671476181;
cena: 210 802,35 zł.
Cz. 6
Hurtownia Sawa B.I.B., Ciechanów NIP 5661082670; cena
147.062,61 zł.
Cz. 8
Hurtownia Sawa B.I.B., Ciechanów NIP 5661082670; cena
130.322,01 zł.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena
60%, okres gwarancji 40% Wykonawcy:
Oferta Nr 1:
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199.

859/2021
z dnia
03.11.2021 r.

fundamentów i modernizacja piwnic w budynku Starostwa „MIRMEX”
Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39”.
M.K., Marki. Cena oferty: 984.000,00 zł.
Okres gwarancji: 60 miesięcy.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty
tj. 984.000,00 zł.
Oferta, która została wybrana jako najkorzystniejsza, otrzymała
najwyższą liczbę punktów na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych przez Zamawiającego w Specyfikacji Warunków
Zamówienia, tj. cena- znaczenie kryterium 60%, okres
gwarancji – znaczenie kryterium 40%.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę paliw ciekłych do właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
organizacyjnych Powiatu Płońskiego.
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ. Przed
otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania
kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która
łącznie wynosi 1.084.220,20 zł brutto, w tym:
Część 1 zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95
i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Starostwa
Powiatowego w Płońsku oraz jednostek organizacyjnych
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200.

201.

202.

860/2021
z dnia
10.11.2021 r.
861/2021
z dnia
10.11.2021 r.

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2021 rok.

862/2021
z dnia
10.11.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

Powiatu Płońskiego tankujących w Płońsku- 495.493,20 zł
brutto.
Na Część 2 zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95
i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Powiatowego
Zarządu Dróg w Płońsku – Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu255.000,00 zł brutto;
Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na
potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego333.727,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 15 listopada
2021 r., wpłynęły oferty następujących Wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe , Hurt-Detal A. R.,
Raciąż Część 2 cena oferty: 267.804,00 zł brutto;
2) PETRO-NAFT Sp. z o.o., Płońsk, Część 1 cena oferty
510.191,76 zł brutto;
3) TANKPAL Sp. z o.o., Słupno, część 3 cena oferty
368.282,90 zł brutto.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku
Urzędowym
Województwa
Mazowieckiego
z
dnia
30.12.2021 r. poz. 12598.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 860/2021 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 10 listopada 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.

58

203.

863/2021
z dnia
10.11.2021 r

204.

864/2021
z dnia
12.11.2021 r

205.

865/2021
z dnia
12.11.2021 r

206.

866/2021
z dnia
15.11.2021 r

w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości wykazu Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania
zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do oddania w dzierżawę w dzierżawę został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
położonej w Raciążu przy ul. Płockiej.
12.11.2021 r. – 03.12.2021 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany do
publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
informacji o wywieszeniu wykazu.
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Artura Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu;
upoważnienie zostało udzielone na czas określony, tj. na dzień
12 listopada 2021 r., w związku z planowaną nieobecnością
Wicestarosty Płońskiego.
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
podstawowym na podstawie art.275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
2019 r. Prawo zamówień publicznych na dostawę 9–cio osobowego właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
w powiecie płońskim.
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SWZ.
Przed otwarciem ofert Zamawiający udostępnił na stronie
internetowej prowadzonego postępowania
kwotę, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, która
łącznie wynosiła: 197.350,00 zł brutto. Do upływu terminu
składania ofert, tj. do 23 listopada 2021 r., nie wpłynęła żadna
oferta.
w sprawie wyboru długości okresu stosowanego do wyliczenia na Zrealizowana. Dokonano wyboru średniej arytmetycznej
lata 2022-2025 relacji, o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy z ostatnich 7 lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla Powiatu
o finansach publicznych.
Płońskiego relacji o której mowa w art. 243 ust.1 ustawy
o finansach publicznych.
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207.

867/2021
z dnia
15.11.2021 r

208.

868/2021
z dnia
15.11.2021 r

209.

869/2021
z dnia
17.11.2021 r

210.

870/2021
z dnia
24.11.2021 r

211.

871/2021
z dnia
24.11.2021 r

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Zrealizowana. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy
Powiatu Płońskiego.
Finansowej Powiatu Płońskiego został przedłożony Radzie
Powiatu w dniu 15 listopada 2021 roku. Uchwałą
Nr XLV/265/2021 z dnia 15 grudnia 2021 roku Rada Powiatu
Płońskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Płońskiego.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na Zrealizowana. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego
2022 rok.
na 2022 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi został przedłożony Radzie Powiatu w dniu
15 listopada 2021 roku. Uchwałą Nr XLV/266/2021 z dnia
15 grudnia 2021 roku Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła
Budżet Powiatu Płońskiego na rok 2022.
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji Zrealizowana. Przekazano informacje niezbędne do
niezbędnych do opracowania projektów ich planów finansowych.
opracowania projektów planów finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji
i straży.
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg gminnych. Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wójta
Gminy Dzierzążnia w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
publicznych gminnych w miejscowościach: Wilamowice na
dz. nr ew. 190, obręb 0031 Wilamowice, gmina Dzierzążnia
o długości ok. 319 m – od drogi gminnej nr 300720W; Skarżyn,
obręb 0028 Skarżyn, gmina Płońsk – do drogi gminnej
nr 300720W; Wroninko, obręb Wroninko, gmina Płońsk.
Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy w Dzierzążni.
w sprawie unieważnienia Części 7 zamówienia w postępowaniu Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na 18 listopada, na część 7 zamówienia mrożone warzywa, owoce,
podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na potrawy nie wpłynęła żadna oferta. W związku z powyższym
dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Płońskiego.

60

212.

872/2021
z dnia
24.11.2021 r

213.

873/2021
z dnia
24.11.2021 r

214.

874/2021
z dnia
24.11.2021 r

215.

875/2021
z dnia
24.11.2021 r.

216.

876/2021
z dnia
24.11.2021 r.

217.

877/2021
z dnia
29.11.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLIV/253/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 24 listopada 2021 roku.
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 661/2021
zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym Zarządu Powiatu z dnia 4 stycznia 2021 r. w sprawie
2021 i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu umów,
działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza których realizacja w roku budżetowym 2021 i w latach
rok budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
Powiatu Płońskiego.
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok
budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego.
w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Płońskiego w sprawie Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 635/2020
ustalenia planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów Zarządu Powiatu z dnia 8 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. planu finansowego dla wydzielonego rachunku dochodów
pochodzących ze środków Funduszu Przeciwdziałania
COVID-19.
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu
publicznego w trybie podstawowym art. 275 pkt 1 „Dostawa 9–cio postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie
podstawowym art. 275 pkt 1 „Dostawa 9–cio osobowego
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218.

878/2021
z dnia
29.11.2021 r.

219.

879/2021
z dnia
29.11.2021 r.

osobowego samochodu przystosowanego do przewozu osób samochodu
przystosowanego
do
przewozu
osób
niepełnosprawnych w powiecie płońskim”.
niepełnosprawnych w powiecie płońskim”. Przed otwarciem
ofert Zamawiający udostępnił na stronie internetowej
prowadzonego postępowania informację o kwocie, jaką
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Kwota ta
wynosiła: 197.350,00 zł. Do upływu terminu składania ofert,
tj. do 23 listopada 2021 r., nie wpłynęła żadna oferta.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę paliw ciekłych do najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena organizacyjnych Powiatu Płońskiego.
znaczenie kryterium 100%, złożonej przez Wykonawcę:
Część 1 zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95
i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Starostwa
Powiatowego w Płońsku oraz jednostek organizacyjnych
Powiatu Płońskiego tankujących w Płońsku:
PETRO-NAFT Sp. z o.o., Płońsk. Cena oferty brutto:
509.491,32 zł;
Część 2 zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95
i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Powiatowego
Zarządu Dróg w Płońsku – Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Hurt-Detal A.R.,
Raciąż. Cena oferty brutto: 267.804,00 zł.
Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na
potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego:
TANKPAL Sp. z o.o., Słupno. Cena oferty brutto:
368.282,90 zł.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 130 000 zł na świadczenie usług telekomunikacyjnych określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. najniższa
w zakresie telefonii stacjonarnej i komórkowej na potrzeby cena, złożonej przez Wykonawcę:
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220.

880/2021
z dnia
01.12.2021 r.

221.

881/2021
z dnia
01.12.2021 r.

Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Część 1 zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych
Powiatu Płońskiego.
w zakresie telefonii stacjonarnej: ENTER T&T Sp. z o.o.,
Poznań. Cena oferty brutto: 53.113,50 zł;
Część 2 zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii komórkowej: Polkomtel Sp. z o.o.,
Warszawa. Cena oferty brutto: 14.231,10 zł.
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert Zrealizowana. Powołana Komisja Konkursowa w dniu
złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania 01.12.2021 r. zaopiniowała oferty złożone w otwartym
publicznego w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej konkursie ofert na realizację zadania publicznego w zakresie
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
powiatu płońskiego w 2022 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy. nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie Powiatu
Płońskiego w 2022 roku. Komisję powołano w składzie:
Elżbieta Wiśniewska-przedstawiciel
Zarządu Powiatu
Płońskiego - Przewodnicząca Komisji, Artur Adamski przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego - członek Komisji,
Robert Adamski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego
- członek Komisji, Jolanta Marzęcka przedstawiciel
Towarzystwa Miłośników Ziemi Płońskiej w Płońsku - członek
Komisji, Danuta Kucińska-przedstawiciel Lokalnej Grupy
Działania „Przyjazne Mazowsze” w Płońsku –członek Komisji,
Ewa
Szymańska-przedstawiciel
Stowarzyszenia
Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem" w Płońsku - członek
Komisji.
zmieniająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Zrealizowana. W Uchwale nr 646/2020 Zarządu Powiatu
umowy użyczenia przez Zespół Szkół w Raciążu.
Płońskiego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Zespół Szkół
w Raciążu dodano § 1a w brzmieniu: „Wyraża się zgodę na
zwolnienie
biorącego
w
użyczenie
z
kosztów
eksploatacyjnych od dnia 1.12.2021 r. do dnia
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222.

882/2021
z dnia
01.12.2021 r.

w sprawie zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na
dostawę żywności dla jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego – mrożone warzywa, owoce, potrawy, ryby - bez
dokonania wyboru którejkolwiek z ofert.

223.

883/2021
z dnia
07.12.2021 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 130 000 złotych na „Kompleksową dostawę gazu ziemnego
do budynków jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego
w latach 2022-2023”.

31.12.2021 r.” Z kosztów eksploatacyjnych zwolniono PUP
w Płońsku
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia
30 listopada, na dostawę żywności dla jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa,
owoce, potrawy, ryby wpłynęła jedna oferta Wykonawcy:
UNIFREEZE Sp. z o.o., Płock. Oferta wykonawcy była
niezgodna z treścią Zaproszenia do złożenia oferty, ponieważ
nie obejmowała wszystkich jednostek realizujących
zamówienie wspólne na dostawę żywności. W związku z tym,
że oferta Wykonawcy nie była w niniejszym postępowaniu
brana pod uwagę, Zarząd Powiatu podjął decyzję o zamknięciu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 130.000,00 złotych na dostawę żywności
dla jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone
warzywa, owoce, potrawy, ryby - bez dokonania wyboru
którejkolwiek z ofert.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
tj. 100 % cena. Kwota jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia
wynosiła:
120.836,00 zł. Do upływu terminu składania ofert, tj. do
1 grudnia 2021 r., wpłynęła 1 oferta następującego
Wykonawcy:
Oferta Nr 1
PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Warszawa. Cena oferty:
210.829,80 zł brutto.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał

64

224.

884/2021
z dnia
07.12.2021 r.

w sprawie zamknięcia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 złotych na
dostawę gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum Pomocy
Rodzinie w miejscowości Załuski 77, 09-142 Załuski w latach
2022-2023.

225.

8852021
z dnia

w sprawie wyboru podmiotów do realizacji zadania publicznego
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty,
tj. 210.829,80 zł.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu na podstawie
kryterium oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia
oferty podjął decyzje o wyborze oferty następującego
Wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o., Warszawa.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu zamknął postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 130 000 zł na dostawę gazu ziemnego do budynku
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w miejscowości
Załuski 77, 09-142 Załuski w latach 2022 – 2023.
Zgodnie z wnioskiem z dnia 17.11.2021 o udzielenie
zamówienia publicznego kwota, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, wynosiła
28.000,00 zł. W dniu 23.11.2021 przeprowadzono negocjacje
warunków umowy kompleksowej na sprzedaż i dystrybucję
paliwa gazowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 130 000 zł na
dostawę gazu ziemnego do budynku Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie w miejscowości Załuski 77, 09-142 Załuski
w latach 2022 – 2023. W wyniku prowadzonych negocjacji
Wykonawca złożył następującą ofertę: Gaz Mazowsze
Sp. z o.o., Załuski. Cena oferty: 46.064,58 zł brutto. Cena oferty
Wykonawcy Gaz Mazowsze Sp. z o.o., Załuski przewyższała
kwotę, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zrealizowana. Dokonano wyboru organizacji pozarządowej
pn. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie do
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07.12.2021 r.

226.

886/2021
z dnia
07.12.2021 r.

227.

887/2021
z dnia
07.12.2021 r.

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na terenie powiatu realizacji zadania publicznego polegającego na udzielaniu
płońskiego w 2022 roku oraz określenia wysokości przyznanej nieodpłatnej pomocy prawnej w punkcie działającym w dwóch
dotacji.
lokalizacjach: w Raciążu w siedzibie Urzędu Miasta Raciąż
oraz w Naruszewie – w siedzibie Urzędu Gminy Naruszewo
i przyznano jej dotację na realizację tego zadania w wysokości
63.030,00 zł oraz dokonano wyboru organizacji pozarządowej
pn. Fundacja „Inicjatywa Kobiet Aktywnych” w Olsztynie do
realizacji zadania publicznego polegającego na świadczeniu
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w punkcie
działającym w dwóch lokalizacjach: w Nowym Mieście –
w siedzibie Urzędu Gminy Nowe Miasto oraz w Jońcu –
w budynku zlokalizowanym obok siedziby Urzędu Gminy
Joniec i przyznano jej dotację na realizację tego zadania
w wysokości 63.030,00 zł.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Powiatowe
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku umowy użyczenia lokalu
magazynowego o powierzchni 10 m2 znajdującego się w części
piwnicznej
budynku
położonego
w
Załuskach
z przeznaczeniem
na
przechowywanie
wewnętrznej
dokumentacji Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. Umowa
użyczenia została zawarta z PUP w Płońsku na okres od dnia
01.01.2021 r. na czas nieokreślony.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Placówkę
Placówkę Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań”.
Opiekuńczo – Wychowawczą „Przystań” umowy użyczenia
lokalu o powierzchni 32 m2 znajdującego się na parterze
budynku położonego w Płońsku przy ul. Wolności 8/10
z przeznaczeniem na realizację Rządowego Programu „Za
życiem”. Umowa została zawarta z Poradnią Psychologiczno –
Pedagogiczną w Płońsku na okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do
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228.

888/2021
z dnia
07.12.2021 r.

229.

889/2021
z dnia
07.12.2021 r.

230.

890/2021
z dnia
09.12.2021 r.

231.

891/2021
z dnia
15.12.2021 r.

dnia 31 grudnia 2023 r. Wyrażono zgodę na zwolnienie
biorącego w użyczenie z kosztów eksploatacyjnych.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez I LO
I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku.
w Płońsku umowy użyczenia sali gimnastycznej wraz z dwiema
szatniami i dwiema łazienkami znajdującymi się w budynku
szkoły położonego w Płońsku przy ul. Płockiej 56
z przeznaczeniem na prowadzenie Halowych Mistrzostw
Powiatu w piłce nożnej. Umowa użyczenia została zawarta ze
Stowarzyszeniem „Graj z Krystianem” na jeden dzień,
tj. 12.12.2021 r.
zamieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku.
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Płońsku w zakresie
realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 11 sierpnia
2021 r. o otwartych danych i ponownym wykorzystywaniu
informacji sektora publicznego.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez I LO umowy
I Liceum Ogólnokształcące im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku. najmu 1 m2 powierzchni użytkowej w budynku szkoły
położnego w Płońsku przy ul. Płockiej 56 z przeznaczeniem na
zainstalowanie jednego automatu samosprzedającego napoje
ciepłe. Umowa najmu została zawarta z R.J. prowadzącym
działalność gospodarczą pod nazwą ”J.R. „Mega” z siedzibą
w Ciechanowie na okres od dnia 13.12.2021 r. do dnia
30.06.2022 r. Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę
204,18 zł brutto.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
stosownie do art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj. cena
dostawę żywności dla jednostek Powiatu Płońskiego.
znaczenie kryterium - 60%, termin płatności faktury - znaczenie
kryterium 40%, oferty najkorzystniejszej złożonej przez:
Część I zamówienia mięso i przetwory

67

232.

892/2021
z dnia

Gobarto SA, Warszawa
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt
łącznie: 100,00 pkt;
Część II zamówienia jaja
D.B., Płońsk
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt;
Część III zamówienia pieczywo
PPHU HUBERTUS H.G., Baboszewo
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt;
Część IV zamówienia ciasta
PPHU HUBERTUS H. G., Baboszewo
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt;
Część V zamówienia owoce i warzywa
Hurtownia Owoców i Warzyw K.S. Płońsk
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt;
Część VI zamówienia produkty mleczarskie
Hurtownia Sawa B.I.B., Ciechanów
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt;
Część VIII zamówienia różne artykuły żywnościowe
Hurtownia Sawa B.I.B., Ciechanów
kryterium cena: 60,00 pkt
kryterium termin płatności faktury: 40,00 pkt.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
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15.12.2021 r.

233.

893/2021
z dnia
15.12.2021 r.

poniżej 130 000 złotych na dostawę żywności dla jednostek określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
organizacyjnych Powiatu Płońskiego - mrożone warzywa, owoce, tj. 100 % cena. Zgodnie z wnioskiem o udzielenie zamówienia
potrawy, ryby.
publicznego kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia, wynosiła: 91.519,73 zł.
Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia 7 grudnia 2021 r.
wpłynęły oferty następujących Wykonawców:
Oferta nr 1
REN Sp. z o.o., Radom. Cena oferty: 104.525,93 zł.
Oferta nr 2
Hurtownia Lodów i Mrożonek i Artykułów spożywczych
LOD-Mors B. S., Skarżyn. Cena oferty: 117.353,81 zł.
W związku z tym, że cena najkorzystniejszej oferty
przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, Zamawiający
zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty,
tj. 104.525,93 zł.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu na podstawie
kryterium oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia
oferty podjął decyzję o wyborze oferty następującego
Wykonawcy: REN Sp. z o.o., Radom.
w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie Zrealizowana. W dniu 30.11.2021 r. na podstawie art. 224 ust.
zamówienia publicznego w trybie podstawowym stosownie do 2 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień
art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę publicznych wezwano Wykonawcę Towarzystwo Ubezpieczeń
ubezpieczenia Powiatu Płońskiego wraz z jednostkami Wzajemnych „TUW” z siedzibą w Płocku do wyjaśnień rażąco
organizacyjnymi.
niskiej ceny w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie podstawowym stosownie do art. 275 pkt 1
ustawy Prawo zamówień publicznych na usługę ubezpieczenia
Powiatu Płońskiego wraz z jednostkami organizacyjnymi na
zadanie Pakiet II. Wykonawca nie złożył wyjaśnień
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234.

894/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym
stosownie do art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych na
usługę ubezpieczenia Powiatu Płońskiego wraz z jednostkami
organizacyjnymi.

235.

895/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Płońsku.

w wyznaczonym terminie. W związku z powyższym Zarząd
Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu ww. oferty w niniejszym
postępowaniu.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Specyfikacji Warunków Zamówienia, cena
znaczenie kryterium - 60%, warunki ubezpieczenia - znaczenie
kryterium 40% - ofertę najkorzystniejszą złożoną przez:
Pakiet I
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział I
w Warszawie /Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II
kryterium cena: 60,00 pkt;
kryterium cena: warunki ubezpieczenia: 37,95 pkt łącznie:
97,95 pkt.
Pakiet II
InterRisk TU S.A. Vienna Insurance Group Oddział I
w Warszawie /Przedstawicielstwo Generalne Warszawa II
kryterium cena: 59,88 pkt, kryterium cena: warunki
ubezpieczenia: 40,00 pkt łącznie: 99,88 pkt.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Marcina Piechockiego Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku do
załatwiania w imieniu zarządcy drogi spraw wynikających
z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych, w szczególności do składania wniosków
o zwolnienie zarządcy drogi z obowiązku budowy kanału
technologicznego:
a) w ramach planowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej 3002W
Miączynek – Smoszewo – Nowe
Trębki – Kroczewo";
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236.

896/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego Pana Roberta Adamskiego – do złożenia oświadczenia woli
w przedmiocie zawarcia umowy z Wojewodą Mazowieckim
dotyczącej udzielenia Powiatowi Płońskiemu dotacji celowej
z budżetu państwa na dofinansowanie zadania.

237.

897/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

238.

898/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

239.

899/2021
z dnia
15.12.2021 r.

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.

240.

900/2021
z dnia
21.12.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

b) w ramach planowanej inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi
powiatowej 3027W Dłużniewo – Galominek".
Upoważnienie jest ważne przez okres pełnienia funkcji
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do złożenia oświadczenia
woli w przedmiocie zawarcia umowy z Wojewodą
Mazowieckim dotyczącej udzielenia Powiatowi Płońskiemu
dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadania
pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 3069W Trębki Kamienica - Strzembowo - do dr nr 570 na odcinku od km
0+000 do km 1+060 o długości 1 060 m”.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLV/262/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 15 grudnia 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana.
Upoważniono
kierowników
jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie
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241.

901/2021
z dnia
21.12.2021 r.

w
sprawie
zatwierdzenia
Regulaminu
Organizacyjnego
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom”
w Płońsku.

242.

902/2021
z dnia
21.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku.

243.

903/2021
z dnia
21.12.2021 r.

zamieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku.

244.

904/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego.

245.

905/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu oraz
powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2021 rok.

Regulaminu

od dnia 22 grudnia 2021 r. do dnia 23 grudnia 2021 r. w związku
z planowaną nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Zatwierdzono Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry
Dom” w Płońsku, opracowany przez Kierownika Domu
w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
w Płońsku umowy najmu pomieszczenia o powierzchni
użytkowej 3,8 m2 znajdującego się na niskim parterze
łącznika w budynku „C” szpitala w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na zaplecze dla
prowadzonej działalności gospodarczej (kiosk). Umowa
najmu została zawarta z PHU J.L. Płońsk na okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r. Miesięczny czynsz został
ustalony na kwotę 325,08 zł brutto.
Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Płońsku
polegających na zmianie zadań Referatu Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego oraz Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń
woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony, tj. na dzień
30 grudnia 2021 roku oraz na dzień 3 stycznia 2022 r.
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
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246.

906/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

247.

907/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz wysokości
dotacji i wpłat do budżetu.

248.

908/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.

249.

909/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyrażenia zgody na
nieodpłatne
przekazanie
sprzętu
komputerowego
wraz
z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja
barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach
działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu –
eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne –
zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz uczestników tego
projektu.

250.

910/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie ustalenia przerw w funkcjonowaniu Przedszkola
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
w Płońsku w roku szkolnym 2021/2022.

wynikających z Uchwały Nr XLVI/269/2021 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 29 grudnia 2021 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Przekazano informację o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych
służb, inspekcji i straży.
Zrealizowana. Przyjęto plany finansowe dochodów i wydatków
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 630/2020
Zarządu Powiatu z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia
zgody na nieodpłatne przekazanie sprzętu komputerowego wraz
z oprogramowaniem zakupionego w ramach projektu:
„Likwidacja barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie
Płońskim” w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie
wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” Osi priorytetowej 8
„Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności
gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
2007-2013 na rzecz uczestników tego projektu.
Zrealizowana. Ustalono przerwy w funkcjonowaniu
Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku SzkolnoWychowawczym w Płońsku w roku szkolnym 2021/2022
w terminach od 07.02.2022 r. do 11.02.2022 r. oraz od
11.07.2022 r. do 16.08.2022 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora
Ośrodka i Rady Rodziców.
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251.

911/2021
z dnia
29.12.2021 r.

252.

912/2021
z dnia
29.12.2021 r.

253.

913/2021
z dnia
29.12.2021 r.

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu Zrealizowana. wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku umowy najmu lokalu użytkowego o powierzchni
w Płońsku.
użytkowej 14,18 m 2 znajdującego się na piętrze w budynku
„Przychodni” szpitala położonym w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na wykonywanie
badań psychologiczno-terapeutycznych. Umowa najmu
została zawarta z P.W. Laboratorium PsychologicznoTerapeutycznym NeuroLines, z siedzibą w Legionowie na
okres od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.
Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 413,28 zł brutto.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w
Płońsku
umowy
użyczenia
pomieszczenia
w Płońsku.
o pow. 20,14 m2 usytuowanego na pierwszym piętrze
w budynku „D” szpitala położonego na działce w Płońsku
przy ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na potrzeby
statutowe Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków. Umowa
użyczenia została zawarta z Polskim Stowarzyszeniem
Diabetyków – Oddziałem w Płońsku na okres od dnia
01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez
przez Zespół Szkół w Raciążu.
ZS w Raciążu umowy użyczenia lokalu użytkowego
o powierzchni 59,91 m 2 znajdującego się na parterze
nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 64
oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami
działek 1593/1, 1621/1, 1622/3, 1623/1 z przeznaczeniem na
obsługę interesantów Powiatowego Urzędu Pracy
w Płońsku. Umowa użyczenia została zawarta z PUP
w Płońsku na okres od dnia 01.01.2022 r. do dnia
31.12.2022 r. Wyrażono zgodę na zwolnienie biorącego
w użyczenie z kosztów eksploatacyjnych do momentu
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254.

914/2021
z dnia
29.12.2021 r.

rozpoczęcia prac adaptacyjnych, związanych z przebudową
i zmianą użytkowania pomieszczeń.
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez CKZ Nr 1
Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku.
w Płońsku umowy najmu części o powierzchni 800 m 2
działki oznaczonej nr ewidencyjnym 398/9 o pow.
1,0138 ha położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 8 na
cele związane ze sprzedażą i magazynowaniem ciągników
rolniczych, kombajnów, maszyn rolniczych, części
zamiennych, maszyn komunalnych w ramach prowadzonej
przez najemcę działalności gospodarczej. Umowa najmu
została zawarta z Pol-Agra Sp. J. J. K.,T.R. Płońsk, na okres
od dnia 1 stycznia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2023 r.
Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 3.444,00 zł brutto.
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