Załącznik nr 2 do Raportu o Stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok

Reali zacja Uchwał Zarządu Powiatu Pł ońskiego w 2019 roku

Lp.
1.

Numer
i data
podjęcia
Przedmiot uchwały
uchwały
75/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
z dnia 02.01.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego

2.

76/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu
z dnia 02.01.2019 umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach
następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
rok budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego

3.

77/2019
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
z dnia 02.01.2019 o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz
wysokości dotacji i wpłat do budżetu

Sposób realizacji
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 kierowników jednostek
organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu
umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 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. Przekazano informację o ostatecznych kwotach
dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do
budżetu
jednostek
organizacyjnych
powiatu
oraz
powiatowych służb, inspekcji i straży.
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4.

5.

78/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 02.01.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
79/2019
w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom Dziecka
z dnia 09.01.2019 im. Janusza Korczaka w Płońsku

6.

80/2019
w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu
z dnia 09.01.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

7.

81/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
z dnia 15.01.2019 Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku

8.

82/2019
w sprawie ustalenia ceny nieruchomości przeznaczonej do
z dnia 15.01.2019 sprzedaży w trybie bezprzetargowym położonej w Płońsku
przy ul. M. Kopernika 5a

9.

83/2019
w sprawie ustalenia formy sprzedaży oraz sporządzenia
z dnia 15.01.2019 i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonej do sprzedaży położonej w Płońsku przy
ul. Kopernika 5a

Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez Dom
Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku darowizny w postaci
słodyczy w ilości 571 szt., 30,46 kg; owoców w ilości 40 kg;
art. szkolnych w ilości 220 szt.; art. chemicznych w ilości
1209 szt.; zabawek w ilości 6 szt. Łączna wartość darowizny
wyniosła 12.569,64 zł. Przyjęte towary zostały wykorzystane
na cele bytowe wychowanków Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Płońsku.
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
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
polegających na zmniejszeniu etatów w Centrum Aktywizacji
Zawodowej (z 26 na 23).
Zrealizowana. Cena nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży została określona na kwotę 192.000,00 zł netto.
Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
15.01.2019 r. – 04.02.2019 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej
informacji o wywieszeniu wykazu.
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10.

11.

12.

13.

14.

84/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół
z dnia 15.01.2019 przez Zespół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku
Szkół Ogólnokształcących w Płońsku umowy użyczenia sali
gimnastycznej w celu przeprowadzenia charytatywnego
maratonu fintess w dniu 19.01.2019 r. Umowa użyczenia
została zawarta z Fundacją „Daj Mi Skrzydła”, z siedzibą
w Wołominie.
85/2019
w
sprawie
organizacji
Powiatowego
Konkursu Zrealizowana. W dniu 22.02.2019 r. odbył się etap szkolny
z dnia 15.01.2019 Matematycznego
2019
dla
uczniów
szkół konkursu, a w dniu 22.03.2019 r. etap finałowy wraz
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu płońskiego
z wydarzeniami towarzyszącymi pn. „Dzień Matematyki
w Płońsku”. Konkurs został przeprowadzony we współpracy
z Politechniką Warszawską – Wydziałem Matematyki i Nauk
Informatycznych.
86/2019
w sprawie ustalenia wysokości kwot dotacji przysługujących Zrealizowana. Określone w uchwale kwoty dotacji zostały
z dnia 15.01.2019 na jednego ucznia szkół publicznych prowadzonych przez przekazane podmiotom dotowanym celem przedkładania
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat Płoński oraz prawidłowych rozliczeń. Dotacje były wypłacane od stycznia
na ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół 2019 roku wg stawek wynikających z uchwały.
publicznych działających na terenie Powiatu Płońskiego
w roku 2019
87/2019
w sprawie rozwiązania stosunku pracy z Dyrektorem Domu Zrealizowana. W związku z wnioskiem Dyrektora Domu
z dnia 22.01.2019 Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku z dnia 14 stycznia
2019 r. o rozwiązanie stosunku pracy i rezygnacji ze
stanowiska Dyrektora Domu Dziecka z dniem 1 lutego 2019 r.
rozwiązano umowę o pracę za porozumiem stron.
88/2019
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
z dnia 29.01.2019 Płońskiego
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony
w terminie od dnia 31 stycznia 2019 r. do dnia 4 lutego 2019 r.,
w związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego.
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15.

16.

17.

18.

89/2019
w sprawie
z dnia 29.01.2019 Płońskiego

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu 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 5 lutego 2019 r. do dnia 8 lutego 2019 r.,
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
90/2019
w sprawie powierzenia obowiązków Dyrektora Domu Zrealizowana. Z dniem 2 lutego 2019 r. powierzono pełnienie
z dnia 29.01.2019 Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
obowiązków Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku Pani Bernardzie Knaf do czasu zatrudnienia
Dyrektora Domu Dziecka wyłonionego w drodze naboru.
91/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Dyrektora Domu Zrealizowana. Upoważniono Panią Bernardę Knaf –
z dnia 29.01.2019 Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
p.o. Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
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 zostało udzielone
od dnia 2 lutego 2019 roku, na czas pełnienia obowiązków
Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
92/2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektorowi Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Bernardzie
z dnia 29.01.2019 Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
Knaf – p.o. Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
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. Pełnomocnictwo zostało udzielone
od dnia 2 lutego 2019 roku na czas pełnienia obowiązków
Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
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19.

20.

21.

22.

93/2019
w
sprawie
udzielenia
upoważnienia
Dyrektorowi Zrealizowana. Udzielono Dyrektorowi Powiatowego Centrum
z dnia 30.01.2019 Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku
Pomocy Rodzinie w Płońsku upoważnienia do realizacji
pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. PCPR
w Płońsku jest realizatorem pilotażowego programu
„Aktywny Samorząd ”. W 2019 roku wpłynęło 49 wniosków,
z czego na Moduł I – 31 wniosków i na Moduł II –
18 wniosków. Umowy zostały zawarte na kwotę
291.101,00 zł.
Moduł I:
Obszar A zadanie 1 - 20.000,00 zł;
Obszar B zadanie 1 - 50.034,00 zł;
Obszar C zadanie 1 - 67.650,00 zł;
zadanie 2 - 8.390,00 zł;
zadanie 3 - 64.486,00 zł;
zadanie 5 - 22.075,00 zł.
Moduł II - 58.466,00 zł.
Do dnia 15.04.2019r. złożono sprawozdanie z realizacji
programu i rozliczono środki otrzymane w 2019 roku.
94/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
z dnia 30.01.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr V/34/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 30 stycznia 2019 roku.
95/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 30.01.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
96/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 30.01.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami
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23.

97/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
z dnia 30.01.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego

24.

98/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
z dnia 11.02.2019 przez Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku

25.

99/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
z dnia 11.02.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę
sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu Dziecka

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. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy
użyczenia przez Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku
z Uczniowskim Klubem Sportowym „Rutki Płońsk” na okres
od dnia 01.02.2019 r. do dnia 31.01.2022 r. Umowa użyczenia
dotyczy części lokali użytkowych znajdujących się w budynku
Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku (sali gimnastycznej, łazienki
i przebieralni) z przeznaczeniem na prowadzenie treningów
w zakresie piłki siatkowej.
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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.000.000,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
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100/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 19.02.2019 sprzętu komputerowego przez Powiat Płoński dla Komendy
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku

27.

28.

29.

101/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 19.02.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
102/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 19.02.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na wykonanie opracowań geodezyjnych
i kartograficznych w 2019 r.

1. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PREMIUM,
ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń. Cena oferty brutto
1.405.410,30 zł;
2. Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
TYMBUD,
ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock. Cena oferty
brutto 915.120,00 zł;
3. ERDOM INWESTYCJE, Ludwikowo 124, 09-400 Płock.
Cena oferty brutto 1.262.103,00 zł.
Zrealizowana. Sprzęt komputerowy został przekazany w dniu
28.02.2019 roku do używania przez Komendę Powiatową
Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku, w związku
z realizacją części zadań Powiatowego Centrum Zarzadzania
Kryzysowego przez Stanowisko Kierowania Komendanta
Powiatowego PSP.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
złożonej
przez
Wykonawcę:
Usługi
Geodezyjne,
ul. Wiejska 28, 09-130 Baboszewo. Cena oferty brutto:
32.400,00 zł.
103/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
z dnia 19.02.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 30 000 euro na sporządzenie operatów szacunkowych określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2019 r.
złożonej przez Wykonawcę: Biuro Wyceny Nieruchomości,
Rzeczoznawca Majątkowy, ul. Ogrodowa 10, 06-400
Ciechanów. Cena oferty brutto: 49.372,20 zł.
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30.

104/2019
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Skierkowskiego
z dnia 26.02.2019 p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (III) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
2014 – 2020

31.

105/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 27.02.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

32.

106/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 27.02.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
107/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 27.02.2019 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.
108/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 27.02.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.

33.

34.

Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego –
p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
płońskim
(III)
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020. W dniu 25.06.2019 r. Dyrektor Powiatowego Urzędu
Pracy w Płońsku podpisał umowę nr UDA.RPMA.08.01.0014-c202/19-00 o dofinansowanie ww. projektu na okres od
01.01.2019 r. do 31.12.2020 r. na kwotę 3.964.171,00 zł,
w tym 3.171.337,00 zł ze środków wspólnotowych. W trakcie
trwania projektu zaplanowano aktywizację 233 osób.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr VI/37/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 27 lutego 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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35.

36.

37.

38.

109/2019
w sprawie realizacji programu pn. „Program wyrównywania Zrealizowana. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
z dnia 27.02.2019 różnic między regionami III” Państwowego Fundusz w Płońsku złożyło wniosek o dofinansowanie ze środków
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych
PFRON projektu pn. „Zakup samochodu osobowego
„mikrobus” do przewozu osób niepełnosprawnych” – na rzecz
Caritas Diecezji Płockiej Warsztatu Terapii Zajęciowej
w Płońsku, w ramach obszaru D „Programu wyrównywania
różnic między regionami III”. Wniosek rozliczono na kwotę
138.990,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON
80.000,00 zł.
110/2019
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
z dnia 13.03.2019 Płońskiego
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony
w terminie od dnia 18 marca 2019 r. do dnia 22 marca 2019 r.,
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
111/2019
w sprawie ustalenia wysokości oraz przyjęcia zasad Zrealizowana. W 2019 roku z dofinansowania do wypoczynku
z dnia 13.03.2019 dofinansowania w 2019 roku do wypoczynku dzieci poza miejscem zamieszkania dziecka umieszczonego
pochodzących z terenu Powiatu Płońskiego umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej skorzystało 23 dzieci. Kwota
w rodzinnej pieczy zastępczej
dofinansowania dla jednego dziecka przebywającego
w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiła maksymalnie
500,00 zł. Łączna wysokość środków wydatkowanych
w 2019 roku wyniosła 8.500,00 zł.
112/2019
w sprawie wykluczenia Wykonawcy oraz odrzucenia jego Zrealizowana. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowoz dnia 13.03.2019 oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego Usługowe TYMBUD, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400
w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę sposobu Płock, na wezwanie Zamawiającego
nie złożył
użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego w wyznaczonym terminie oświadczeń i dokumentów
zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
na mieszkania Domu Dziecka
w postępowaniu. W dniu 07.03.2019 r. Wykonawca złożył
oświadczenie
dotyczące
odstąpienia
od
udziału
w postępowaniu. W związku z tym oświadczeniem
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39.

113/2019
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
z dnia 13.03.2019 zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na zmianę sposobu użytkowania części budynku
mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego w Płońsku
przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu Dziecka

40.

114/2019
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
z dnia 13.03.2019 zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót budowlanych w zakresie zmiany sposobu
użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na
mieszkania Domu Dziecka

i z zachodzącą przesłanką unieważnienia postępowania,
Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do uzupełnienia
oświadczeń i dokumentów. W związku z powyższym Zarząd
Powiatu podjął decyzję o wykluczeniu Wykonawcy oraz
o odrzuceniu jego oferty.
Zrealizowana. Zamawiający w dniu 01.03.2019r. wezwał
Wykonawcę
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
TYMBUD, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock,
którego oferta została najwyżej oceniona, do uzupełnienia
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń i dokumentów,
potwierdzających
spełnianie
warunków
udziału
w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. Wykonawca
w dniu 07.03.2019 r. odstąpił od udziału w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego. W związku
z powyższym Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ cena
najkorzystniejszej oferty /kolejnej najwyżej ocenionej oferty/
Wykonawcy
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PREMIUM, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń, przewyższała
kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
07.03.2019 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na
usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania części
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu
Dziecka nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta.
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41.

115/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
z dnia 13.03.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę
sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego
wielorodzinnego zlokalizowanego w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu Dziecka

42.

116/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
z dnia 13.03.2019 przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku

W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję
o unieważnieniu postępowania.
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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.000.000,00 zł brutto. Do
upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących
Wykonawców:
1) Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
PREMIUM,
ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń 1. Cena oferty brutto
1.188.180,00 zł.
2) Usługi Remontowo-Budowlane, ul. Rembielińska 8 A
m 124; 03-343 Warszawa. Cena oferty brutto
1.183.000,00 zł.
3) ERDOM INWESTYCJE, 09-400 Ludwikowo 11 L,
09-400 Płock. Cena oferty brutto 1.262.103,00 zł.
4) Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
TYMBUD,
ul. Dębowa 37, 09-400 Płock. Cena oferty brutto
1.153.740,00 zł.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia
przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
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z Powiatowym Urzędem Pracy na okres od dnia 01.03.2019 r.
do dnia 31.12.2021 r. Przedmiotem umowy użyczenia jest
lokal magazynowy położony w części piwnicznej budynku
Domu Dziecka w Płońsku filia w Załuskach z przeznaczeniem
na przechowywanie wewnętrznej dokumentacji Powiatowego
Urzędu Pracy w Płońsku.
Zrealizowana. Ustalono skład Komisji Konkursowej w celu
zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
(drugi konkurs) i ustalenia regulaminu jej pracy. W jej skład
weszło 6 osób, tj. przedstawiciele powiatu płońskiego
(3 osoby) i przedstawiciele organizacji pozarządowych
(3 osoby).
Komisja
zaopiniowała
złożone
oferty,
przedstawiając protokół wraz z opinią do decyzji Zarządu.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

43.

117/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu
z dnia 13.03.2019 zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
i ustalenia regulaminu jej pracy

44.

118/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 20.03.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
119/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 19.03.2019 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.
120/2019
w sprawie ogłoszenia konkursu dla uczniów szkół Zrealizowana. Ogłoszono regionalny konkurs na prezentację
z dnia 20.03.2019 ponadgimnazjalnych
multimedialną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych
pn. „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy
z Ziemi Płońskiej”, który został przeprowadzony w terminie
od dnia 25 marca 2019 r. do dnia 10 maja 2019 r.
121/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu Zrealizowana. Ustalono skład Komisji Konkursowej w celu
z dnia 20.03.2019 zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr

45.

46.

47.
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48.

49.

kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku i ustalenia kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku i ustalenia
regulaminu jej pracy
regulaminu jej pracy. W jej skład weszło 6 osób,
tj. przedstawiciele
powiatu
płońskiego
(3
osoby)
i przedstawiciele organizacji pozarządowych (3 osoby).
Komisja zaopiniowała złożone oferty, przedstawiając protokół
wraz z opinią do decyzji Zarządu.
122/2019
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia weryfikacji Zrealizowana. Powołano komisję do przeprowadzenia
z dnia 27.03.2019 składników majątku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka weryfikacji składników majątku Domu Dziecka im. Janusza
w Płońsku
Korczaka w Płońsku w składzie: Konrad Śmietanowski –
przewodniczący komisji, Anna Cieszewska, Barbara
Kretkiewicz, Iwona Gizińska i Eliza Pawłowska – członkowie
komisji.
123/2019
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił jedenastu
z dnia 27.03.2019 realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej organizacjom pozarządowym realizację zadania publicznego
w 2019 roku oraz wysokości przyznanej dotacji
z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku (drugi konkurs)
przyznając na ten cel dotację w łącznej wysokości
45.000,00 zł. Na ww. zadanie zostało zawartych 14 umów
ze stowarzyszeniami:
1) Football School Płońsk w Płońsku – dotacja w wysokości
1.000,00 zł, (organizacja zrezygnowała z przyznanej przez
Zarząd dotacji),
2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku –
dotacja w wysokości 1.000,00 zł,
3) Football Academy Płońsk Stowarzyszenie Kultury
Fizycznej w Płońsku – dotacja w wysokości 3.500,00 zł,
4) Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w Płońsku –
dotacja w wysokości 2.900,00 zł,
5) Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w Płońsku dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
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50.

124/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 27.03.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

51.

125/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 27.03.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej

6) Klub Sportowy „Gumino” w Nowym Guminie - dotacja
w wysokości 2.000,00 zł,
7) Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego w Płońsku - dotacja
w wysokości 11.000,00 zł,
8) Uczniowski Klub Sportowy „Viktoria” w Nowym Mieście
– dotacja w wysokości 1.000,00 zł,
9) Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
10) Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
11) Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
12) Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu – dotacja w wysokości 4.000,00 zł,
13) Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu –
dotacja w wysokości 2.000,00 zł,
14) Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu –
dotacja w wysokości 2.000,00 zł,
15) Klub Kolarski Legia 1928 w Warszawie – dotacja
w wysokości 2.600,00 zł.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr VII/41/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 27 marca 2019 roku
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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52.

53.

54.

55.

126/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 27.03.2019 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.
127/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 27.03.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
128/2019
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Zrealizowana. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu
z dnia 28.03.2019 Powiatu Płońskiego za 2018 rok, sprawozdania finansowego Płońskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
Powiatu Płońskiego za 2018 rok, informacji o stanie mienia Powiatu Płońskiego za 2018 rok, sprawozdanie finansowe
Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2018 roku oraz Powiatu Płońskiego za 2018 rok, informację o stanie mienia
sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2018 roku oraz
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Zdrowotnej w Płońsku za 2018 rok
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku za 2018 rok. Uchwałą Nr XI/55/2019
z dnia 26 czerwca 2019 roku Rada Powiatu Płońskiego
rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego
za 2018 rok. Uchwałą Nr XI/56/2019 z dnia 26 czerwca 2019
Rada Powiatu Płońskiego udzieliła Zarządowi Powiatu
Płońskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu
Płońskiego za 2018 rok. Sprawozdanie roczne z wykonania
budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok zostało
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 11.05.2019r. poz. 6278.
129/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 28.03.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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56.

57.

dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
130/2019
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
z dnia 28.03.2019 zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro na usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad
realizacją robót budowlanych w zakresie zmiany sposobu
użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego
zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na
mieszkania Domu Dziecka

131/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
z dnia 28.03.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
grupowego ubezpieczenia na życie pracowników i członków
rodzin pracowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
26.03.2019r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na
usługę pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót
budowlanych w zakresie zmiany sposobu użytkowania części
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu
Dziecka nie wpłynęła żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję
o unieważnieniu postępowania.
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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi: 2.291.565,60 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta
następującego Wykonawcy:
Compensa Towarzystwo Ubezpieczeń na Życie S.A. Vienna
Insurance Group, Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa.
Cena oferty brutto: 2.290.093,20 zł.
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58.

59.

60.

61.

132/2019
w sprawie zatrudnienia Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Zrealizowana. W wyniku przeprowadzonego naboru na
z dnia 04.04.2019 Korczaka w Płońsku
stanowisko Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku z dniem 8 kwietnia br. zatrudniono Panią Urszulę
Drzewaszewską.
133/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu Zrealizowana. Upoważniono Panią Urszulę Drzewaszewską
z dnia
Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
04.04.2019
w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez
Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
Upoważnienie zostało udzielone od dnia 8 kwietnia 2019 roku.
134/2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Domu Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Urszuli
z dnia
Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku
Drzewaszewskiej do działania w zakresie: zawierania
04.04.2019
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. Pełnomocnictwo zostało udzielone
od dnia 8 kwietnia 2019 roku.
135/2019
w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na Zrealizowana. Zarząd Powiatu zlecił dziewięciu organizacjom
z dnia
realizację zadań publicznych z zakresu kultury, sztuki, pozarządowym realizację zadania publicznego z zakresu
04.04.2019
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2019 roku kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
oraz wysokości przyznanej dotacji
narodowego w 2019 roku przyznając na ten cel dotację
w łącznej wysokości 28.500,00 zł. Na ww. zadanie zostało
zawartych 11 umów ze stowarzyszeniami.
1) Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
w Płońsku – dotacja w wysokości 1.500,00 zł,
2) Lokalna Grupa Działania – Przyjazne Mazowsze
w Płońsku – dotacja w wysokości 1.000,00 zł,
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62.

136/2019
z dnia
10.04.2019

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

63.

137/2019
z dnia
10.04.2019

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

3) Stowarzyszenie
„Nasz
Czerwińsk
nad
Wisłą”
w Czerwińsku – dotacja w wysokości 5.000,00 zł,
4) Stowarzyszenie Przyjaciół Gminy Naruszewo – dotacja
w wysokości 1.000,00 zł,
5) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Oddział Rejonowy w Płońsku – dotacja w wysokości
3.000,00 zł,
6) Stowarzyszenie Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym
Mieście – dotacja w wysokości 1.000,00 zł,
7) Aktywni Seniorzy w Koziebrodach – dotacja w wysokości
2.000,00 zł,
8) Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu – dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
9) Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów
w Raciążu – dotacja w wysokości 3.000,00 zł,
10) Regionalne
Stowarzyszenie
Twórców
Kultury
i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu – dotacja
w wysokości 3.000,00 zł,
11) Academia Europaea Sarbieviana w Sarbiewie – dotacja
w wysokości 5.000,00 zł.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr VIII/45/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 10 kwietnia 2019 roku.
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.
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64.

65.

w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa
Powiatowego w Płońsku, a także zasad rozliczania płatności
dokonywanych przy ich wykorzystaniu
139/2019
w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom Dziecka
z dnia 10.04.2019 im. J. Korczaka w Płońsku
138/2019
z dnia
10.04.2019

66.

140/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 10.04.2019 monitora Samsung 943 NW 19” Zespołowi Szkół w Raciążu

67.

141/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 10.04.2019 monitora Samsung 943 NW 19” Zespołowi Szkół Nr 2
w Płońsku

68.

142/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 10.04.2019 monitora Samsung 943 NW 19” Zespołowi Szkół Nr 1
im. St. Staszica w Płońsku

69.

143/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 10.04.2019 monitora Samsung 943 NW 19” Specjalnemu Ośrodkowi
Szkolno – Wychowawczemu w Płońsku

Zrealizowana. Określono szczegółowe zasady, sposób i tryb
przyznawania i korzystania ze służbowych kart płatniczych
przy dokonywaniu wydatków z budżetu Starostwa
Powiatowego w Płońsku, a także zasady rozliczania płatności
dokonywanych przy ich wykorzystaniu.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny przez
Dom Dziecka: słodyczy w ilości 123 szt.; art. spożywczych
w ilości 300 szt.; 175,90 kg; art. chemicznych w ilości 201 szt.;
art. szkolnych w ilości 2166 szt.; mebli w ilości 4 szt. oraz
innych darowizn w ilości 76 szt. o łącznej wartości
13.181,78 zł. Przyjęte towary zostały wykorzystane na cele
bytowe wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie Monitora Samsung 943 NW 19” do
Zespołu Szkół w Raciążu. Monitor przekazano szkole
dokumentem PT nr 7/2019 w dniu 11.04.2019 r.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie Monitora Samsung 943 NW 19” do
Zespołu Szkół Nr 2 im. L. Rutkowskiego w Płońsku. Monitor
przekazano szkole dokumentem PT nr 8/2019 w dniu
11.04.2019 r.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie Monitora Samsung 943 NW 19” do
Zespołu Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Płońsku. Monitor
przekazano szkole dokumentem PT nr 9/2019 w dniu
11.04.2019 r.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie Monitora Samsung 943 NW 19” do
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
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70.

144/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 16.04.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania części
budynku mieszkalnego wielorodzinnego zlokalizowanego
w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c/25 na mieszkania Domu
Dziecka

71.

145/2019
w sprawie
z dnia 16.04.2019 Płońskiego

72.

146/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
z dnia 24.04.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg
powiatowych w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu

Monitor przekazano szkole dokumentem PT nr 10/2019
w dniu 11.04.2019 r.
Zrealizowana. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na podstawie
wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania
wynosiła: 1.000.000,00 zł. Zamawiający zwiększył kwotę,
którą zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia do
kwoty najkorzystniejszej oferty o 153.740,00 zł. Zarząd
Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ,
Wykonawcy:
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
TYMBUD, ul. Dębowa 37, Maszewo Duże, 09-400 Płock.
Oferta wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ otrzymała największą liczbę punktów,
tj. kryterium cena – 60,00 pkt, kryterium okres gwarancji –
20,00 pkt, kryterium termin realizacji – 20,00 pkt, łącznie:
100,00 pkt.
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 18 kwietnia br. do dnia 19 kwietnia br.,
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
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
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na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosi: 1.391.405,25 zł brutto,
w tym:
Część 1 zamówienia: w wysokości - 270.000,00 zł brutto,
Część 2 zamówienia: w wysokości -135.000,00 zł brutto,
Część 3 zamówienia: w wysokości - 380.617,75 zł brutto,
Część 4 zamówienia: w wysokości - 131.585,00 zł brutto,
Część 5 zamówienia: w wysokości - 51.142,68 zł brutto,
Część 6 zamówienia: w wysokości -140.000,00 zł brutto,
Część 7 zamówienia: w wysokości - 147.349,55 zł brutto,
Część 8 zamówienia: w wysokości - 123.710,27 zł brutto,
Część 9 zamówienia: w wysokości -12.000,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
1.HYDRO TECH, Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż:
Część 2- 319.800,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 3- 239.850,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 4- 179.580,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 5- 132.840,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 6- 135.300,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 7- 172.200,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 8- 110.700,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
Część 9- 116.850,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy,
2. INSTAL-GROT Boguszyce 5, 18-400 Łomża:
Część 1- 316.110,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy.
3. INSBUD, Giełczyn, ul. Bielna 6g, 18 - 400 Łomża:
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Część 1-279.210,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy.
4.Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kornela Makuszyńskiego 9,
09-100 Płońsk:
Część 1- 231.855,00 zł, okres gwarancji 60 m-cy.
5.
Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe,
ELIPSA,
ul. M. Kolbe 52, 06-400 Ciechanów:
Część 1- 216 229,08 zł, okres gwarancji 60 m-cy.
6. MM3 Sp. z o.o., ul. Piękna 6, 09-440 Staroźreby:
Część 1- 526.442,52 zł, okres gwarancji 36 m-cy.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr IX/47/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 24 kwietnia 2019 roku
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

73.

147/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 24.04.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

74.

148/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 24.04.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
149/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 24.04.2019 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.
150/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 24.04.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
151/2019
w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za Zrealizowana. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu
z dnia 30.04.2019 2018 rok
Płońskiego sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za
2018 rok. Uchwałą Nr XI/55/2019 z dnia 26 czerwca

75.

76.

77.
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78.

152/2019
zmieniająca Uchwałę Nr 122/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 30.04.2019 Płońskiego z dnia 27.03.2019 roku w sprawie powołania
komisji do przeprowadzenia weryfikacji składników majątku
Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku

79.

153/2019
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
z dnia 15.05.2019

80.

154/2019
1. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 15.05.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

81.

155/2019
2. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
z dnia 15.05.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

82.

156/2019
3. w sprawie aktualizacji i ustalenia kwot dotacji
z dnia 15.05.2019 przysługujących na jednego ucznia szkół publicznych
prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne
niż Powiat Płoński oraz na ucznia szkół niepublicznych
o uprawnieniach szkół publicznych działających na terenie
Powiatu Płońskiego w roku 2019
157/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 15.05.2019 samochodu osobowego VOLKSWAGEN T5 KOMBI

83.

2019 roku Rada Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Powiatu Płońskiego za 2018 rok.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 122/2019
Zarządu Powiatu z dnia 27.03.2019 r. w zakresie daty
zakończenia pracy komisji do przeprowadzenia weryfikacji
składników majątku Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku. Zgodnie z dokonaną zmianą komisja skończyła
pracę w dniu 15 maja 2019 roku.
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 22.05.2019 r. poz. 6566.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 153/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 15 maja 2019 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. Określone w uchwale nowe i zaktualizowane
kwoty dotacji zostały przekazane podmiotom dotowanym
celem przedkładania prawidłowych rozliczeń. Zmienione
kwoty dotyczyły okresu całego roku i w maju wypłacono
dotację dla szkół z uwzględnieniem rozliczeń kwot dotacji od
stycznia 2019 roku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne
przekazanie
samochodu
osobowego
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84.

158/2019
z dnia 27.05.2019

85.

159/2019
z dnia 27.05.2019

86.

160/2019
4.
z dnia 29.05.2019

Specjalnemu Ośrodkowi Szkolno – Wychowawczemu VOLKSWAGEN T5 KOMBI Specjalnemu Ośrodkowi
w Płońsku
Szkolno – Wychowawczemu w Płońsku. Samochód
przekazano w dniu 17.05.2019r. dokumentem PT nr 11/2019.
w sprawie odwołania Członków Komisji Przetargowej
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odwołaniu
Członków Komisji Przetargowej powołanej Uchwałą
Nr 131/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca
2019 r. do przeprowadzenia postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników
i członków rodzin pracowników jednostek organizacyjnych
Powiatu Płońskiego. W złożonych Oświadczeniach
Członkowie Komisji wskazali, iż zachodzą wobec nich
okoliczności, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 3 ustawy
Prawo zamówień publicznych, tj. przed upływem 3 lat od dnia
wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia pozostawali
w stosunku pracy lub zlecenia z wykonawcą i byli członkiem
organów zarządzających lub organów nadzorczych
wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia.
Na tej podstawie Członkowie Komisji, jako osoby wykonujące
czynności w postępowaniu podlegają wyłączeniu.
w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Zrealizowana. Postanowiono opublikować ogłoszenie
postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego
Powiatu Płońskiego
transportu zbiorowego na terenie Powiatu Płońskiego.
Uchwała została uchylona Uchwałą Nr 203/2019 Zarządu
Powiatu Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zrealizowana. Upoważniono Panią Monikę Zabłocką –
Powiatowego Urzędu Pracy Płońsku
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
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powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz
bieżącego funkcjonowania Jednostki. W związku z rezygnacją
Pani Moniki Zabłockiej Zarząd Powiatu Uchwałą Nr 167/2019
z dnia 07.06.2019 uchylił przedmiotową Uchwałę.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie
Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za
2018 rok. Raport był przedmiotem obrad XI sesji Rady
Powiatu w dniu 26 czerwca 2019 roku.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr X/53/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 29 maja 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

87.

161/2019
w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Płońskiego
z dnia 29.05.2019 Raportu o stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok

88.

162/2019
5. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 29.05.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

89.

163/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 29.05.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
164/2019
6. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 29.05.2019 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.
165/2019
7. uchwały w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 29.05.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
166/2019
w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny
z dnia 29.05.2019 Starostwa Powiatowego w Płońsku
Starostwa Powiatowego w Płońsku przeprowadzając
aktualizację zadań i zakresów działania poszczególnych
komórek organizacyjnych Starostwa.

90.

91.

92.
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93.

167/2019
8. w sprawie uchylenia Uchwały Nr 160/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 07.06.2019 Płońskiego z dnia 29 maja 2019 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Płońsku

94.

168/2019
9. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o zamiarze
z dnia 07.06.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Płońskiego

95.

169/2019
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
z dnia 14.06.2019 wykazu zabudowanej nieruchomości położonej w Załuskach
przeznaczonej do zbycia w formie darowizny

96.

170/2019
10. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
z dnia 14.06.2019 Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku
171/2019
w sprawie zasad sporządzania skonsolidowanego bilansu
z dnia 14.06.2019 powiatu płońskiego

97.

98.

172/2019
11. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 18.06.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę grupowego ubezpieczenia na
życie pracowników i członków rodzin pracowników
jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

Zrealizowana. W związku z rezygnacją Pani Moniki
Zabłockiej ze stanowiska Dyrektora Powiatowego Urzędu
Pracy w Płońsku uchylono Uchwałę Nr 160/2019 Zarządu
Powiatu z dnia 29.05.2019 r. w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 159/2019
Zarządu z dnia 27.05.2019 r. – w ogłoszeniu o zamiarze
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na terenie Powiatu Płońskiego. Uchwała została
uchylona Uchwałą Nr 203/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 25 lipca 2019 roku.
Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do
sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
14.06.2019 r. – 04.07.2019 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie lokalnej.
Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny
Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano określenia zasad sporządzania
skonsolidowanego bilansu powiatu płońskiego. Zarząd
Powiatu sporządził skonsolidowany bilans Powiatu
Płońskiego za 2018 rok, który został przekazany Regionalnej
Izbie Obrachunkowej w Warszawie.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
złożonej przez Wykonawcę: Compensa Towarzystwo
Ubezpieczeń na Życie S.A., Vienna Insurance Group,
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99.

173/2019
12. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego
z dnia 24.06.2019 Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku za rok 2018

100.

174/2019
z dnia
26.06.2019

101.

175/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie scentralizowanych zasad
z dnia 26.06.2019 rozliczeń podatku od towarów i usług przez Powiat Płoński

102.

176/2019
13. w sprawie wyboru najkorzystniej oferty w postępowaniu
z dnia 26.06.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

w sprawie
Płońskiego

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu

Al. Jerozolimskie 162, 02-342 Warszawa. Cena oferty brutto:
2.290.093,20 zł.
Zrealizowana. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
w Płońsku za rok 2018. Uchwała wraz z zatwierdzonym
sprawozdaniem została przekazana do SP ZZOZ w Płońsku.
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 27 czerwca 2019 r. do dnia 28 czerwca
2019 r., w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. W Uchwale Nr 509/2016 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie
scentralizowanych zasad rozliczeń podatku od towarów
i usług przez Powiat Płoński do wykazu jednostek został
dopisany Powiatowy Środowiskowy Dom Samopomocy
w Płońsku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych
w
Specyfikacji
Istotnych
Warunków
Zamówienia, złożonej przez Wykonawcę:
Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku – budowa oświetlenia
ulicznego poprzez montaż słupów i opraw oświetleniowych –
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe ELIPSA,
ul. M. Kolbe 52, 06-400 Ciechanów. Cena oferty brutto:
216.229,08 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.
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103.

177/2019
14. w sprawie odrzucenia oferty Wykonawcy w postępowaniu
z dnia 26.06.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

104.

178/2019
15. w sprawie unieważnienia Części 2, 3 i 8 zamówienia
z dnia 26.06.2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót
budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

Część 6 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin - wykonanie
robót drogowych - wykonanie ogrodzenia akustycznego przy
skrzyżowaniu typu rondo HYDRO TECH Nowe
Młodochowo 24, 09-140 Raciąż. Cena oferty brutto:
135.300,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu
oferty złożonej przez Wykonawcę: HYDRO TECH, Nowe
Młodochowo 24, 09-140 Raciąż na: Część 3 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka
w Płońsku - wykonanie robót drogowych; Część 8
zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034W
Szymaki-Smardzewo-Sochocin
wykonanie
robót
drogowych. Oferta na Część 3 i 8 zamówienia zawierała rażąco
niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
Zrealizowana.
Zarząd
Powiatu
podjął
decyzję
o unieważnieniu: Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku i drogi
powiatowej Nr 3079W ul. Warszawska - uzupełnienie zieleni
wzdłuż ulicy Płockiej i ul. Warszawskiej oraz w ciągu drogi
3061W Baboszewo – Dzierzążnia - Kucice; Część 3
zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W
ul. Płocka w Płońsku – wykonanie robót drogowych; Część 8
zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034W
Szymaki - Smardzewo - Sochocin - wykonanie robót
drogowych w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych.
W przedmiotowym postępowaniu na Część 2 zamówienia
wpłynęła jedna oferta na kwotę 319.800,00 zł brutto. Kwota,
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jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
Części 2 zamówienia wynosiła 135.000,00 zł. Cena oferty
przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia.
Zamawiający nie mógł zwiększyć tej kwoty do ceny oferty.
W przedmiotowym postępowaniu na Część 3 i 8 zamówienia
nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu.
Zrealizowana. Skonsolidowany bilans Powiatu Płońskiego za
2018 rok został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej
w Warszawie.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XI/58/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 26 czerwca 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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179/2019
16. w sprawie przekazania skonsolidowanego bilansu Powiatu
z dnia 26.06.2019 Płońskiego za 2018 rok

106.

180/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 26.06.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

107.

181/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 26.06.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
182/2019
17. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 26.06.2019 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.
183/2019
18. w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 26.06.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
184/2019
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Zrealizowana. Upoważniono Panią Barbarę Wdowiak –
z dnia 01.07.2019 Płońskiego
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania

108.

109.

110.

29

111.

185/2019
w sprawie
z dnia 01.07.2019 Płońskiego

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu

112.

186/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie stołu
z dnia 01.07.2019 do bilarda przez Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku

113.

187/2019
19. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 01.07.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych

114.

188/2019
w sprawie unieważnienia Części 5 i 9 zamówienia
z dnia 01.07.2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony
w terminie od dnia 5 lipca 2019 r. do dnia 9 lipca 2019 r.,
w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Barbarę Wdowiak –
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 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r.,
w związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie
stołu do bilarda przez Dom Pomocy Społecznej w Karolinowie
Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku. Stół przekazano w dniu 5 lipca 2019 r. na
podstawie dokumentu PT1/2019.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
złożonej przez Wykonawcę: Część 4 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W BaboszewoDzierzążnia - Kucice - wykonanie robót drogowych HYDRO
TECH Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż. Cena oferty
brutto: 179.580,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy;
Część
7
zamówienia:
Przebudowa
drogi
powiatowej Nr 3052W Wrońska – Omięciny - Joniec wykonanie robót drogowych HYDRO TECH, Nowe
Młodochowo 24, 09-140 Raciąż. Cena oferty brutto:
172.200,00 zł, okres gwarancji: 60 miesięcy.
Zrealizowana.
Zarząd
Powiatu
podjął
decyzję
o unieważnieniu: Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi
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115.

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie robót powiatowej Nr 3040W Szpondowo - Strachowo - Poczernin budowlanych dotyczących przebudowy dróg powiatowych wykonanie robót drogowych; Część 9 zamówienia:
w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica
Szlachecka - Starczewo - Arcelin - wykonanie robót
drogowych w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. Cena oferty zarówno
na Część 5, jak i Część 9, przewyższała kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie każdej
z tej części zamówienia. Zamawiający nie mógł zwiększyć
zabezpieczonej kwoty na Część 5 i zabezpieczonej kwoty na
Część 9 do cen ofert.
189/2019
20. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 01.07.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
publicznego na wykonanie robót budowlanych dotyczących z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
przebudowy dróg powiatowych w ramach Regionalnych właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
Inwestycji Terytorialnych
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 SIWZ.
Na sesji jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano
otwarcia ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, wynosiła: 686.023,00 zł brutto,
w tym na:
1) Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku i drogi powiatowej Nr 3079W
uL. Warszawska – uzupełnienie zieleni wzdłuż ulicy Płockiej
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116.

117.

i ul. Warszawskiej oraz w ciągu drogi 3061W BaboszewoDzierzążnia - Kucice 127.391,00 zł.
2) Część 2 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku – wykonanie robót
drogowych 345.052,00 zł.
3) Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3040W Szpondowo-Strachowo - Poczernin – wykonanie
robót drogowych 55.842,00 zł.
4) Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3034 W Szymaki – Smardzewo - Sochocin - wykonanie
robót drogowych 145.438,00 zł.
5) Część 5 zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo - Arcelin –
wykonanie robót drogowych 12.300,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta
następującego Wykonawcy: Część 2 zamówienia Zarząd Dróg
i Mostów Sp. z o. o., ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk. Cena oferty
brutto: 409.959,00 zł. Okres gwarancji 36 miesięcy.
190/2019
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Zrealizowana. Upoważniono Panią Barbarę Wdowiak –
z dnia 11.07.2019 Płońskiego
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 lipca 2019 r. do dnia 26 lipca 2019 r.,
w związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego.
Uchylono Uchwałę 185/2019 z dnia 1 lipca 2019 r. w sprawie
upoważnienia Członka Zarządu Powiatu.
191/2019
w sprawie zarządzenia kontroli w Samodzielnym Publicznym Zrealizowana. Zarządzono kontrolę w Samodzielnym
z dnia 11.07.2019 Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego
im. Marszalka Józefa Piłsudskiego. Uchwałą powołano zespół
kontrolny do przeprowadzenia zarządzonej kontroli.
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118.

119.

120.

192/2019
w sprawie zatwierdzenia programu kontroli w Samodzielnym Zrealizowana.
Zatwierdzono
program
kontroli
z dnia 11.07.2019 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 18.07.2019 r. –
30.09.2019 r. Przedmiotem kontroli była ocena sytuacji
finansowej SP ZZOZ w Płońsku za okres 2017 – 2019.
W trakcie kontroli ocenie poddano następujące zagadnienia:
analiza sprawozdań finansowych jednostki za okres kontroli
wraz z dokumentacją i ewidencjami znajdującymi się
w jednostce, identyfikacja przyczyn strat, analiza projektów
i planów programu restrukturyzacji – naprawczego SP ZZOZ
w Płońsku i ich realizacji. 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 257/2019 Zarządu
Powiatu Płońskiego z dnia 10.09.2019 r. Wprowadzona
zmiana dotyczyła terminu przeprowadzenia kontroli
w SP ZZOZ w Płońsku.
193/2019
21. w sprawie zaopiniowania projektu „Programu Ochrony Zrealizowana. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował
z dnia 11.07.2019 Środowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019 – 2022 projekt Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nowe
z perspektywą do 2026 roku”
Miasto na lata 2019 – 2022 z perspektywą do 2026 roku”.
Uchwała została przekazana Wójtowi Gminy Nowe Miasto.
194/2019
22. w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom Dziecka Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny przez
z dnia 11.07.2019 im. J. Korczaka w Płońsku
Dom Dziecka, tj. słodyczy w ilości 406 szt., 22,86 kg;
art. spożywczych w ilości 280,16 kg; art. szkolnych w ilości
274 szt. o łącznej wartości 3.905,30 zł. Przyjęte towary zostały
wykorzystane na cele bytowe wychowanków Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka w Płońsku.
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121.

195/2019
23. zmieniająca uchwałę w sprawie ogłoszenia o zamiarze
z dnia 11.07.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Powiatu Płońskiego

122.

196/2019
24. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora
z dnia 11.07.2019 Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego Płońsku

123.

197/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 25.07.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

124.

198/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
z dnia 25.07.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego

125.

199/2019
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 roku
z dnia 25.07.2019

126.

200/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 25.07.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

127.

201/2019
25. w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 25.07.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na

Zrealizowana. Dokonano zmiany treści ogłoszenia o zamiarze
przeprowadzenia postępowania o udzielenie koncesji na
świadczenie usług w zakresie publicznego transportu
zbiorowego na obszarze Powiatu Płońskiego. Uchwała została
uchylona Uchwałą Nr 203/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 25 lipca 2019 r.
Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona
Rutkowskiego w Płońsku.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XII/62/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 roku.
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. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 05.08.2019 r. poz. 9545.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 199/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 25 lipca 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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128.

129.

130.

131.

dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
202/2019
26. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 25.07.2019 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.
203/2019
w sprawie uchylenia Uchwał Zarządu Powiatu Płońskiego w Zrealizowana. Uchylono Uchwałę Nr 205/2015 Zarządu
z dnia 25.07.2019 sprawie
ogłoszenia
o
zamiarze
przeprowadzenia Powiatu Płońskiego z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie
postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia postępowania
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie o udzielenie koncesji na świadczenie usług w zakresie
Powiatu Płońskiego
publicznego transportu zbiorowego na obszarze Powiatu
Płońskiego oraz uchwały zmieniające (Uchwałę Nr 159/2019
z dnia 27.05.2019r.; Uchwałę Nr 168/2019 z dnia 07.06.2019r.
oraz Uchwałę Nr 195/2019 z dnia 11.07.2019r.).
204/2019
w sprawie ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia Zrealizowana. Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia
z dnia 25.07.2019 postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług
w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie
Powiatu Płońskiego
Powiatu Płońskiego zostało opublikowane w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, Biuletynie Informacji
Publicznej, na stronie internetowej www.powiat-plonski.pl
oraz w siedzibie Starostwa Powiatowego w Płoński na tablicy
ogłoszeń w dniu 31.07.2019 r.
205/2019
27. w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 25.07.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
wykonanie robót budowlanych w ramach realizacji inwestycji właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
pn. „Przebudowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
Ogólnokształcących w Płońsku”-cz. 1 zamówienia
w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ.
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132.

206/2019
28. w sprawie
z dnia 30.07.2019 Płońskiego

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu

133.

207/2019
29. w sprawie
z dnia 30.07.2019 Płońskiego

upoważnienia

Członka

Zarządu

Powiatu

134.

208/2019
30. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu
z dnia 30.07.2019 Organizacyjnego Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku

135.

209/2019
31. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla

Na sesji jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano
otwarcia ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, wynosi: 558.000,00 zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta
następującego Wykonawcy: Przedsiębiorstwo HandlowoUsługowe PREMIUM, ul. Warszawska 17, 06-456 Ojrzeń.
Cena oferty 622.380,00 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
7
sierpnia
2019
r.
do dnia 14 sierpnia 2019 r., w związku z nieobecnością
Starosty Płońskiego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Artura Adamskiego –
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania
oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu. Upoważnienie udzielono na czas określony
w terminie
od
dnia
16
sierpnia
2019
r.
do dnia 21 sierpnia 2019 r., w związku z nieobecnością
Starosty Płońskiego.
Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
Organizacyjnym Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku. Zgodnie z podjętą uchwałą od dnia 01.09.2019 r.
w placówce funkcjonują 2 grupy wychowawcze po 14 osób
i 1grupa 14 osobowa w Filii w Załuskach.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
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136.

137.

138.

139.

140.

141.

142.

nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
210/2019
32. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
211/2019
33. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
212/2019
34. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
213/2019
35. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
214/2019
36. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
215/2019
37. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 30.07.2019 przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela
mianowanego
216/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Część 2
z dnia 30.07.2019 zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg

mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół im. Królowej
Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół im. Królowej
Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Jońcu.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona
Rutkowskiego w Płońsku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
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Inwestycji złożonej przez Wykonawcę: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o.o.,
ul. Zajazd 8, 09-100 Płońsk. Cena oferty brutto: 409.959,00 zł;
okres gwarancji: 36 miesięcy na Część 2 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka
w Płońsku – wykonanie robót drogowych w postępowaniu na
wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg
powiatowych
w
ramach
Regionalnych
Inwestycji
Terytorialnych.
217/2019
38. w sprawie unieważnienia Części 1, 3, 4, 5 zamówienia Zrealizowana.
Zarząd
Powiatu
podjął
decyzję
z dnia 30.07.2019 w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego trybie o unieważnieniu: Część 1 zamówienia: Przebudowa drogi
przetargu nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych powiatowej Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku i drogi
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach powiatowej Nr 3079W ul. Warszawska – uzupełnienie zieleni
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych
wzdłuż ulicy Płockiej i ul. Warszawskiej oraz w ciągu drogi
3061W Baboszewo - Dzierzążnia - Kucice, Część 3
zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040W
Szpondowo - Strachowo - Poczernin - wykonanie robót
drogowych, Część 4 zamówienia: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3034W Szymaki - Smardzewo - Sochocin wykonanie robót drogowych, Część 5 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W Wierzbica
Szlachecka - Starczewo - Arcelin - wykonanie robót
drogowych w postępowaniu na wykonanie robót budowlanych
dotyczących przebudowy dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. W przedmiotowym
postępowaniu na ww. Części nie złożono żadnej oferty
niepodlegającej odrzuceniu i w związku z tym postępowanie
na ww. części podlegało unieważnieniu.
218/2019
39. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 roku
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
z dnia 06.08.2019
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
powiatowych w
Terytorialnych

143.

144.

ramach

Regionalnych
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opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 09.08.2019 r. poz. 9738.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 218/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 6 sierpnia 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

145.

219/2019
40. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 06.08.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

146.

220/2019
41. w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 06.08.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
221/2019
42. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 06.08.2019 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
222/2019
43. w sprawie odwołania ze stanowiska dyrektora Poradni Zrealizowana. W związku ze złożoną rezygnacją odwołano
z dnia 06.08.2019 Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku
Pana Jarosława Chylińskiego ze stanowiska dyrektora Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku.
223/2019
44. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która
z dnia 06.08.2019 przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu przeprowadziła konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku
Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.
224/2019
45. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
z dnia 06.08.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
poniżej 30 000 euro na wykonanie dokumentacji technicznej określonych w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej,
dla zadania pod nazwą: Rozbudowa budynku Domu Pomocy złożonej przez Wykonawcę Przedsiębiorstwo Projektowania
Społecznej w Karolinowie wraz z termomodernizacją i Usług Inwestycyjnych INWESTPROJEKT Sp. z o. o.
istniejącego budynku
z siedzibą w Białymstoku, ul. J. Waszyngtona 22, 15-274
Białystok. Cena oferty brutto: 39 360,00 zł.
225/2019
46. w sprawie udzielenia zamówienia w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o udzieleniu
z dnia 08.08.2019 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie Wykonawcy: Zarząd Dróg i Mostów Sp. z o. o., ul. Zajazd 8,

147.

148.

149.

150.

151.
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zamówienia z wolnej ręki o wartości szacunkowej poniżej
kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust.8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na
wykonanie robót budowlanych dotyczących przebudowy dróg
powiatowych w ramach Regionalnych Inwestycji
Terytorialnych

152.

226/2019
47. w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 roku
z dnia 12.08.2019

153.

227/2019
48. w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 12.08.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

154.

228/2019
49. w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru
z dnia 12.08.2019 końcowego przedmiotu Umowy Nr 103/2019 z dnia
05.07.2019 r., Umowy Nr 105/2019 z dnia 17.07.2019 r.,
Umowy Nr 108/2019 z dnia 07.08.2019 r., Umowy
Nr 111/2019 z dnia 08.08.2019 r.

09-100 Płońsk, zamówienia na: Część 1 zamówienia:
Przebudowa drogi powiatowej Nr 3040W SzpondowoStrachowo - Poczernin - wykonanie robót drogowych. Cena
brutto: 80.000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy, Część 2
zamówienia: Przebudowa drogi powiatowej Nr 3034W
Szymaki - Smardzewo - Sochocin - wykonanie robót
drogowych. Cena brutto: 150.000,00 zł, okres gwarancji:
36 miesięcy, Część 3 zamówienia: Przebudowa drogi
powiatowej Nr 3030W Wierzbica Szlachecka - Starczewo Arcelin - wykonanie robót drogowych. Cena brutto:
14.000,00 zł, okres gwarancji: 36 miesięcy.
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 14.08.2019 r. poz. 3815.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 226/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 12 sierpnia 2019 roku.
Zrealizowana. Powołano Komisję do przeprowadzenia
odbioru robót budowlanych. Komisja w zakresie:
Dot. Umowy 103/2019:
Część 4 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3061W
Baboszewo – Dzierzążnia – Kucice”, dokonała odbioru robót
20.08.2019 r.
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Część 6 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3040W
Szpondowo – Strachowo – Poczernin”, dokonała odbioru
robót 29.08.2019 r.
Część 7 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr3052W
Wrońska – Omięciny – Joniec”, dokonała odbioru robót
19.08.2019 r.
Dot. Umowy 105/2019:
Dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr3076W
ul. Płocka w Płońsku”, dokonała odbioru robót 19.08.2019 r.
Dot. Umowy 108/2019.
Część 2 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr3076W
ul. Płocka w Płońsku”, dokonała odbioru robót 29.08.2019 r.
Dot. Umowy 111/2019.
Część 1 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3040W
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155.

229/2019
50. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Wicestarosty
z dnia 12.08.2019 Płońskiego

156.

230/2019
51. w sprawie zmiany uchwały Nr 209/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019r.

157.

231/2019
52. w sprawie zmiany uchwały Nr 210/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019 r.

158.

232/2019
53. w sprawie zmiany uchwały Nr 211/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019 r.

Szpondowo – Strachowo – Poczernin”, dokonała odbioru
robót 28.08.2019 r.
Część 2 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr3034W
Szymaki – Smardzewo – Sochocin Kolonia”, dokonała
odbioru robót 28.08.2019 r.
Część 3 dot. projektu pn. „Poprawa spójności komunikacyjnej,
społecznej i gospodarczej w subregionie ciechanowskim
poprzez przebudowę dróg w powiecie płońskim, łączących się
z siecią TEN-T – przebudowa drogi powiatowej Nr 3030W
Wierzbica Szlachecka – Starczewo – Arcelin”, dokonała
odbioru robót 28.08.2019 r.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Krzysztofa Wrzesińska –
Wicestarostę Płońskiego do składania oświadczeń woli
w sprawach wynikających z bieżącej działalności Starostwa
Powiatowego w Płońsku w okresie nieobecności Starosty
Płońskiego.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
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159.

233/2019
54. w sprawie zmiany uchwały Nr 212/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019 r.

160.

234/2019
55. w sprawie zmiany uchwały Nr 213/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019r.

161.

235/2019
56. w sprawie zmiany uchwały Nr 214/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019 r.

162.

236/2019
57. w sprawie zmiany uchwały Nr 215/2019 Zarządu Powiatu
z dnia 22.08.2019 Płońskiego z dnia 30 lipca 2019 r.

163.

237/2019
58. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora
z dnia 22.08.2019 Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku

164.

238/2019
59. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
z dnia 22.08.2019 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół
im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku n/Wisłą.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Specjalnego
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu.
Zrealizowana. Dokonano zmiany składu komisji, która
przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień
nauczyciela mianowanego dla nauczyciela Zespołu Szkół Nr 2
im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.
Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora
Zespołu Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.
Konkurs nie został rozstrzygnięty.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół
Szkół Nr 1 w Płońsku umowy najmu sali gimnastycznej
o powierzchni 215 m2 w budynku szkoły z Firmą Handlowo –
Usługową „Bartek” z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć
aerobiku z możliwością korzystania z pomieszczeń szatni
o pow. 17,2 m2 oraz łazienki na parterze budynku
o pow. 1,7 m2. Umowa najmu została zawarta na czas
określony, tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia 30.06.2020 r.
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165.

239/2019
60. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
z dnia 22.08.2019 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

166.

240/2019
61. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
z dnia 22.08.2019 Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

167.

241/2019
62. w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie dotychczasowej
z dnia 22.08.2019 kategorii drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo
w celu zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej

168.

242/2019
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie dotychczasowej
z dnia 22.08.2019 kategorii drogi powiatowej nr 2918W Biała – Dziarnowo –
Proboszczewice w celu zaliczenia jej do kategorii drogi
gminnej

Wysokość czynszu 162,56 zł netto miesięcznie plus
obowiązująca stawka podatku VAT.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół
Szkół Nr 1 w Płońsku umowy najmu lokalu użytkowego
o pow. 10,7 m2 w budynku szkoły z S.K. z przeznaczeniem na
prowadzenie sklepiku szkolnego. Umowa najmu została
zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.09.2019 r. do dnia
30.06.2020 r. Wysokość czynszu 285,90 zł netto miesięcznie
plus obowiązująca stawka podatku VAT.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół
Szkół Nr 1 w Płońsku umowy najmu części lokali użytkowych
o pow. 74 m2, sali nr 11 o powierzchni 43,5 m2, lokalu
o pow. 43m2 przeznaczonego na bibliotekę o łącznej
powierzchni 160,5m2, sal lekcyjnych dydaktycznych
w budynku ZS Nr 1 w Płońsku z Uczelnią TechnicznoHandlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą w Warszawie.
Umowa została zawarta na okres od 01.10.2019 r. do dnia
30.09.2020 r. Wysokość czynszu 525,72 zł miesięcznie netto
plus obowiązująca stawka podatku VAT.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu
Powiatu w Płocku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo w celu zaliczenia jej do
kategorii drogi gminnej. Uchwała została przekazana do
Zarządu Powiatu w Płocku.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu
Powiatu w Płocku z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie
pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi powiatowej
nr 2918W Biała – Dziarnowo – Proboszczewice w celu
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169.

243/2019
63. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania
z dnia 29.08.2019 budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej Powiatu oraz informacji o przebiegu
wykonania planu finansowego SPZZOZ w Płońsku za
I półrocze 2019 roku

170.

244/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 29.08.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonanie robót budowlanych w
ramach realizacji inwestycji pn. „Przebudowa sali
gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku” część 1 zamówienia publicznego

171.

245/2019
64. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Domu
z dnia 29.08.2019 Pomocy Społecznej w Karolinowie

zaliczenia jej do kategorii drogi gminnej. Uchwała została
przekazana do Zarządu Powiatu w Płocku.
Zrealizowana. Informację o przebiegu wykonania budżetu
powiatu, o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy
Finansowej powiatu oraz o przebiegu wykonania planu
finansowego SP ZZOZ w Płońsku za I półrocze 2019 roku
zostały przyjęte podczas obrad XIII sesji Rady Powiatu
Płońskiego w dniu 25 września 2019 roku.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
16.08.2019 r., wpłynęła następująca oferta: Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe PREMIUM ul. Warszawska 17,
06-456 Ojrzeń. Cena oferty: 622.380,00 zł. Kryteria oceny:
cena 60 pkt, okres gwarancji 40 pkt - łącznie 100 pkt. Kwota,
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na
wszczęcie postępowania, wynosiła: 558.000,00 zł.
Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć
na sfinansowania zamówienia do kwoty najkorzystniejszej
oferty o 64.380,00 zł. Zarząd Powiatu wybrał, jako
najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ, ofertę Wykonawcy: Przedsiębiorstwo
Handlowo – Usługowe PREMIUM ul. Warszawska 17,
06-456 Ojrzeń. Cena oferty: 622.380,00 zł.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Klimczewską –
Dyrektora Domu pomocy Społecznej w Karolinowie do
reprezentowania Powiatu Płońskiego przed sądami
powszechnymi oraz innymi organami w sprawach
dotyczących likwidacji depozytów mieszkańców Domu
Pomocy Społecznej w Karolinowie. Upoważnienie złożono do
Sądu Rejonowego w Płońsku w celu przeprowadzenia
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172.

246/2019
65. w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół
z dnia 29.08.2019 Nr 2 im. Leona Rutkowskiego Płońsku

173.

247/2019
66. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu
z dnia 29.08.2019 Szkół Nr 2 w Płońsku

174.

248/2019
67. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu
z dnia 29.08.2019 Szkół Nr 2 w Płońsku

175.

249/2019
w sprawie ustalenia wcześniejszego terminu rozwiązania
z dnia 30.08.2019 stosunku pracy z Dyrektorem Poradni Psychologiczno Pedagogicznej w Płońsku

176.

250/2019
68. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora
z dnia 30.08.2019 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku

procedury likwidacji niepodjętych depozytów po zmarłych
mieszkańcach Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie.
Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół Nr 2 im. Leona Rutkowskiego Płońsku Pani Wiesławie
Junczak na okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.08.2020 r.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Wiesławę Junczak 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 zostało udzielone na czas określony od dnia
1 września 2019 roku do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Wiesławie
Junczak 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. Pełnomocnictwo zostało udzielone
na czas określony od dnia 1 września 2019 roku do dnia
31 sierpnia 2020 roku.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na ustalenie wcześniejszego
rozwiązania stosunku pracy z Panem Jarosławem Chylińskim
– Dyrektorem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Płońsku w dacie zgodnej z wnioskiem pracownika,
tj. z dniem 31 sierpnia 2019 r.
Zrealizowana. Powierzono pełnienie obowiązków dyrektora
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku Pani Ewie
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177.

251/2019
69. w sprawie udzielenia upoważnienia dla p.o. Dyrektora
z dnia 30.08.2019 Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku

178.

252/2019
70. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa p.o. Dyrektora Poradni
z dnia 30.08.2019 Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku

179.

253/2019
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
z dnia 10.09.2019

180.

254/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 10.09.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

Długoszewskiej na okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia
30.06.2020 r.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Ewę Długoszewską –
p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
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 zostało udzielone na
czas określony od dnia 1 września 2019 roku do dnia
30 czerwca 2020 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Ewie
Długoszewskiej – p.o. Dyrektora Poradni Psychologiczno –
Pedagogicznej 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. Pełnomocnictwo zostało udzielone
na czas określony od dnia 1 września 2019 roku do dnia
30 czerwca 2020 roku.
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 23.09.2019 r. poz. 11074.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
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181.

182.

183.

184.

wynikających z Uchwały Nr 253/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 10 września 2019 roku.
255/2019
71. w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 10.09.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
256/2019
72. w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 10.09.2019 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.
257/2019
73. zmieniająca uchwałę w sprawie zatwierdzenia programu Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 192/2019
z dnia 10.09.2019 kontroli w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 lipca 2019 roku
Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w zakresie terminu przeprowadzenia kontroli. W załączniku
w Płońsku
do uchwały dokonano zmiany terminu kontroli, wydłużono
termin kontroli do 20.12.2019 r. Pozostałe zapisy uchwały
pozostały bez zmian. Projekt wystąpienia pokontrolnego
z kontroli Zarząd Powiatu Płońskiego przyjął w dniu
29.01.2020 r. Projekt przekazano do SP ZZOZ w Płońsku
celem zgłoszenia umotywowanych zastrzeżeń w terminie
określonym przepisami. Dyrektor wniósł zastrzeżenia w dniu
05.02.2020 r. zwracając się jednocześnie o przedłużenie
terminu na zgłoszenie dodatkowych zastrzeżeń. Zarząd
Powiatu ustosunkowując się do wniosku przedłużył termin na
zgłoszenie zastrzeżeń do dnia 18.02.2020 r. W tymże dniu,
tj. 18.02.2020 r. Dyrektor SP ZZOZ w Płońsku wniósł kolejne
zastrzeżenia do projektu wystąpienia pokontrolnego.
258/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
z dnia 10.09.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 02.09.2019 r., wpłynęły następujące oferty:
poniżej 30 000 euro na usługę pełnienia nadzoru 1) Biuro Projektowe KKP, ul. Wiejska 42e, 09-100 Płońsk.
inwestorskiego nad realizacją robót budowlanych w zakresie
Cena oferty: 12.792.00 zł.
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185.

186.

187.

przy

Zespole

Szkół 2) Zakład Usług Projektowych KMP s.c., ul. Północna 13/30,
09-100 Płońsk. Cena oferty 7.380.00 zł brutto.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze na podstawie
kryterium oceny ofert, określonego w Zaproszeniu do złożenia
oferty, tj. najniższa cena, najkorzystniejszej oferty
Wykonawcy: Zakład Usług Projektowych KMP s.c.;
ul. Północna 13/30; 09-100 Płońsk.
259/2019
74. w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
z dnia 10.09.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 05.09.2019 r., wpłynęły następujące oferty:
poniżej 30 000 euro na realizację zadania pn.: Budowa 1) Herkules Sp. z o.o. Sp. komandytowa, ul. Podgórska 34 C,
Powiatowej Otwartej Strefy Aktywności w Płońsku
32-500 Chrzanów. Cena oferty: 75 472,80 zł, okres
gwarancji: 84 m-ce.
2) P.S., Ilinko 18b, 09-100 Płońsk. Cena oferty: 59 664,84 zł,
okres gwarancji: 84 m-ce.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty na podstawie kryteriów oceny ofert, określonych
w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. najniższa cena – waga
kryterium 80% oraz okres gwarancji – waga kryterium 20%,
Wykonawcy: P.S. z siedzibą Ilinko 18b, 09-100 Płońsk; cena
oferty: 59 664,84 zł, okres gwarancji: 84 m-ce.
260/2019
75. w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Urzędu
z dnia 10.09.2019 gminnych
Gminy Baboszewo w sprawie zaliczenia do kategorii dróg
gminnych drogi wewnętrznej o długości 670 m oznaczonej
nr dz. ewid. 65 w obrębie ewidencyjnym 25 (Lutomierzyn).
Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy Baboszewo.
261/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora I Liceum Zrealizowana. Upoważniono Panią Karinę Kmiecińską –
z dnia 10.09.2019 Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
Dyrektora I Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka
Sienkiewicza w Płońsku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych
z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie
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188.

189.

zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na
czas określony do dnia 31 sierpnia 2023 roku. Uchylono
Uchwałę Nr 7/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
23 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla
Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
262/2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi I Liceum Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Karinie
z dnia 10.09.2019 Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku
Kmiecińskiej – Dyrektorowi I Liceum Ogólnokształcącego
im. Henryka Sienkiewicza 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 oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT korygujących i innych czynności niezbędnych
w zakresie centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwo
zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia
2023 roku. Uchylono Uchwałę Nr 25/2018 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa
Dyrektorowi
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku.
263/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Centrum Zrealizowana. Upoważniono Pana Włodzimierza Pająka z dnia 10.09.2019 Kształcenia Zawodowego w Płońsku
Dyrektora Centrum Kształcenia Zawodowego 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 zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Uchylono Uchwałę Nr 14/2018
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 listopada 2018 r.
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190.

264/2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum
z dnia 10.09.2019 Kształcenia Zawodowego w Płońsku

191.

265/2019
w sprawie zwolnienia p.o. dyrektora Poradni Psychologicznoz dnia 10.09.2019 Pedagogicznej w Płońsku od obowiązku realizacji
tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych

192.

266/2019
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg
z dnia 24.09.2019 gminnych

193.

267/2019
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg
z dnia 24.09.2019 gminnych

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Płońsku.
Zrealizowana.
Udzielono
pełnomocnictwa
Panu
Włodzimierzowi Pająkowi – Dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego 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 oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT korygujących i innych czynności niezbędnych
w zakresie centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwo
zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia
2021 roku. Uchylono Uchwałę Nr 29/2018 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 23 listopada 2018 r. w sprawie udzielenia
pełnomocnictwa
Dyrektorowi
Centrum
Kształcenia
Praktycznego w Płońsku.
Zrealizowana.
Zwolniono
p.o.
dyrektora
Poradni
Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku z obowiązku
realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych na
okres od dnia 01.09.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.
Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały
Rady Gminy Naruszewo w sprawie zaliczenia drogi lokalnej
w miejscowości Krysk (szkoła) – od skrzyżowania drogi
powiatowej 3055W Przybojewo – Pieścidła – Krysk –
Postróże – do drogi wojewódzkiej nr 571 znajdującej się na
terenie Gminy Naruszewo do kategorii dróg gminnych.
Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy w Naruszewie.
Zrealizowana. Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano
wniosek Zarządu Powiatu w Pułtusku z dnia 23 sierpnia
2019 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii
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drogi powiatowej nr 3402W Boby - Gnojno w celu zaliczenia
jej do kategorii drogi gminnej. Uchwała została przekazana do
Zarządu Powiatu w Pułtusku.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Nec –
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy 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 zostało
udzielone na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia
przez Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku z Komendą Wojewódzką
Policji z siedzibą w Radomiu na okres od dnia 01.10.2019 r.
do dnia 30.06.2020 r. Przedmiotem umowy użyczenia jest sala
gimnastyczna z przeznaczeniem na zajęcia z wychowania
fizycznego oraz z zakresu Taktyki i Technik Interwencji.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XIII/65/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 25 września 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.

194.

268/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora
z dnia 24.09.2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku

195.

269/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia
z dnia 24.09.2019 przez Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku

196.

270/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 25.09.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

197.

271/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 25.09.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
272/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 25.09.2019 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.

198.
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199.

200.

201.

202.

273/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 25.09.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
274/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Zrealizowana.
Dokonano
zmian
w
Regulaminie
z dnia 25.09.2019 Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku
Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Płońsku
dokonując zmian polegających na przekształceniu Wydziału
Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obywatelskich w Referat
Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz
wyodrębnieniu stanowiska Pełnomocnika ds. Ochrony
Informacji Niejawnych.
275/2019
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nec Dyrektora Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Nec –
z dnia 08.10.2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji
pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób w wieku
i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) w 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa (III) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Mazowieckiego na lata 2014 – 2020
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020. Projekt
jest w trakcie realizacji (tj. od dnia 01.01.2019 r. do
31.12.2020 r.) – na jego realizację otrzymano dofinansowanie
w wysokości 3.964.171,00 zł, w tym 3.171.337,00 zł ze
środków
wspólnotowych.
Zaplanowano
aktywizację
zawodową 233 osób.
276/2019
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nec Dyrektora Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Nec - Dyrektora
z dnia 08.10.2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu
pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III), pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III),
realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
Rozwój 2014 – 2020
2014 - 2020, na który otrzymano dofinansowanie w wysokości
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203.

277/2019
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Skierkowskiego
z dnia 08.10.2019 Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
w wieku 30 lat i więcej pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (III) w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 –
2020

204.

278/2019
w sprawie upoważnienia Pana Piotra Skierkowskiego
z dnia 08.10.2019 Zastępcy Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III),
realizowanego w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia
2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014 – 2020

205.

279/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie
z dnia 08.10.2019 samochodu osobowego OPEL VECTRA Powiatowemu
Urzędowi Pracy w Płońsku

206.

280/2019
w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom Dziecka
z dnia 08.10.2019 im. J. Korczaka w Płońsku

5.184.141,10 zł, w tym 4.369.194,37 zł ze środków
wspólnotowych i zaktywizowano 415 osób.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2020 r. projektu
pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat
i więcej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III)
w ramach
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, na który
otrzymano dofinansowanie w wysokości 3.964.171,00 zł,
w tym 3.171.337,00 zł ze środków wspólnotowych
i zaplanowano aktywizację 233 osób.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego Zastępcę Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III),
realizowanego w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014 – 2020, na który otrzymano dofinansowanie
w wysokości 5.184.141,10 zł, w tym 4.369.194,37 zł ze
środków wspólnotowych, zaktywizowano 415 osób.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
nieodpłatne przekazanie samochodu osobowego OPEL
VECTRA do Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.
Samochód przekazano dokumentem PT nr 14/2019 w dniu
09.10.2019 r.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie darowizny przez
Dom Dziecka w Płońsku art. szkolnych w ilości 1908 sztuk;
słodyczy w ilości 40 sztuk; art. spożywczych w ilości
76,15 kg; art. tekstylnych w ilości 260 sztuk o łącznej wartości
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207.

281/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zrzeczenie się odszkodowania
z dnia 08.10.2019

208.

282/2019
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
z dnia 14.10.2019

209.

283/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 14.10.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

210.

284/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
z dnia 14.10.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

9.540,37 zł. Przyjęte towary zostały wykorzystane na cele
bytowe wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zrzeczenie się
odszkodowania za nieruchomości stanowiące własność
Powiatu Płońskiego przejęte na rzecz Skarbu Państwa decyzją
Wojewody Mazowieckiego dotyczącą zezwolenia na
realizację inwestycji drogowej pn. ,,budowa drogi S7
Olsztynek (S51) – Płońsk” (trzy działki). Zgoda na zrzeczenie
się odszkodowania została przesłana organowi prowadzącemu
postępowanie, który na podstawie art. 12 ust. 8 pkt 1 ustawy
z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg
publicznych nie wszczął postępowania w sprawie ustalenia
odszkodowania.
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 21.10.2019 r. poz. 12120.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 282/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 14 października 2019 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.

55

211.

212.

213.

214.

285/2019
w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego korzystania Zrealizowana. W dniu 15.10.2019 r. zostało zawarte
z dnia 14.10.2019 przez uczniów Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego porozumienie z Poradnią Stomatologiczną ,,Centrum Elaw Płońsku z gabinetu stomatologicznego
Med” z siedzibą w Płońsku, ul. Tulipanowa 10, 09-100 Płońsk,
dotyczące korzystania przez uczniów Zespołu Szkół nr 2
im. Leona Rutkowskiego w Płońsku z gabinetu
stomatologicznego.
286/2019
w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola Zrealizowana.
Ustalono przerwy w funkcjonowaniu
z dnia 14.10.2019 Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno –
Wychowawczym w Płońsku w roku szkolnym 2019/2020
Wychowawczym w Płońsku w okresie ferii zimowych oraz
wakacji letnich.
287/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 14.10.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę z Regulaminem Pracy Komisji stosując regulacje prawne
zestawów komputerów wraz z oprogramowaniem, urządzenia właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
wielofunkcyjnego, projektora krótkoogniskowego, ekranu zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała
elektrycznego, switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
Szkół nr 2 w Płońsku
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert
na podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ. Kwota,
jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na
wszczęcie postępowania, wynosiła 79.340,00 zł.
288/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 14.10.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
na wykonanie prac w zakresie kształtowania terenów właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo
zielonych
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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
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ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosiła: 266.066,72 zł brutto,
w tym na:
Część 1 zamówienia: wykonanie nasadzeń zastępczych
w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 3079W
ul. Warszawska i drogi powiatowej Nr 3076 W ul. Płocka –
20.961,50 zł brutto.
Część 2 zamówienia: zagospodarowanie terenu Specjalnego
Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku – 245.105,22
zł brutto.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
1) HYDRO TECH, Nowe Młodochowo 24, 09-140 Raciąż:
Część 1- 92.250,00 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
Część 2- 264.450,00 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
2) A &M PARTNERS, ul. Ostrobramska 101, lok. 210,
04-041 Warszawa:
Część 1- 68.040,00 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
Część 2-226.800,00 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
3) P.S., Ilinko 18, 09-100 Płońsk:
Część 1- 84.132,00 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
Część 2-194.352,30 zł, okres gwarancji do 31.05.2021 r.
289/2019
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu drogi nr 3435W Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu
z dnia 14.10.2019 ul. Kolejowa i ul. Jana Pawła II kategorii drogi powiatowej Powiatu w Pułtusku z dnia 09 września 2019 r. w sprawie
oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych
pozbawienia kategorii drogi powiatowej nr 3435W
ul. Kolejowa i ul. Jana Pawła II oraz zaliczeniu jej do kategorii
dróg gminnych. Uchwała została przekazana do Zarządu
Powiatu w Pułtusku.
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290/2019
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawieniu części drogi Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu
z dnia 14.10.2019 nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo kategorii drogi Powiatu w Pułtusku z dnia 09 września 2019 r. w sprawie
powiatowej oraz zaliczeniu jej do kategorii dróg gminnych
pozbawienia kategorii drogi powiatowej części drogi
nr 2434W Nasielsk – Gnaty – Bulkowo oraz zaliczeniu jej do
kategorii dróg gminnych. Uchwała została przekazana do
Zarządu Powiatu w Pułtusku.
291/2019
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu dróg Stare Lipinki – Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu
z dnia 14.10.2019 Gromin i Stare Lipinki-Przewodowo Majorat do kategorii Powiatu w Pułtusku z dnia 09 września 2019 r. w sprawie
dróg powiatowych
zaliczenia dróg Stare Lipinki – Gromin i Stare LipinkiPrzewodowo Majorat do kategorii dróg powiatowych.
Uchwała została przekazana do Zarządu Powiatu w Pułtusku.
292/2019
w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości Zrealizowana. Określono terminy opracowania oraz zakres
z dnia 22.10.2019 materiałów planistycznych do opracowania projektu Uchwały szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania
Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2020 rok
projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok
2020 rok.
293/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 22.10.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
294/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia
z dnia 22.10.2019 przez Zespół Szkół nr 1 w Płońsku
przez Zespół Szkół nr 1 w Płońsku z Powiatowym
Środowiskowym Domem Samopomocy w Płońsku na okres od
dnia 01.11.2019 r. do dnia 31.12.2020 r. Przedmiotem umowy
użyczenia jest część drugiego piętra budynku internatu ZS nr 1
w Płońsku o pow. 39 m2 składająca się z pokoju, części
korytarza oraz pomieszczenia sanitarno – higienicznego
z przeznaczeniem
na
działalność
Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku.
295/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 28.10.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
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publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę
paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń Starostwa
Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego

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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosiła: 1.027.455,61 zł, w tym
na:
część 1 - 472.576, 17 zł,
część 2 – 230.000,00 zł,
część 3 – 324.879,44 zł.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
1) TANKPAL Sp. z o.o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472
Słupno, Część 3: cena oferty brutto 293.880,00 zł;
2) PETRO-NAFT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9, 09-100 Płońsk,
Część 1: cena oferty brutto – 431.788,53 zł, (po
poprawieniu omyłki rachunkowej 431.571,58 zł);
3) PETRO-NAFT Sp. z o.o. ul. Piaskowa 9, 09-100 Płońsk
Część 3: cena oferty brutto – 313.788,00 zł;
4) Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Hurt-Detal,
ul. 11-go Listopada, 09-140 Raciąż cena oferty brutto:
213.424,00 zł;
5) KAZMAR, ul. Zapłotek 7, 09-100 Płońsk, cena oferty
brutto: 484.508,05 zł.
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296/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 28.10.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na usługę wykonania w sali dydaktycznej
nr 1 w Zespole Szkół nr 2 w Płońsku, nowej sieci strukturalnej
i dedykowanej do niej instalacji elektrycznej

223.

297/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do
z dnia 30.10.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na
kompleksową dostawę gazu ziemnego do budynków
jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego

224.

298/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 30.10.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
25.10.2019 r., wpłynęła następująca oferta: 1. LCS, ul. 1-go
Maja 2A, 09-100 Płońsk. Cena oferty 8.000.00 zł brutto.
Zamawiający na podstawie wniosku o udzielenie zamówienia
publicznego zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia kwotę: 8.000,00 zł brutto. W związku
z powyższym Zamawiający wybrał w ww. postępowaniu na
podstawie kryterium oceny ofert, określonego w Zaproszeniu
do złożenia oferty, tj. najniższa cena, ofertę najkorzystniejszą
Wykonawcy: LCS, ul. 1-go maja 2A, 09-100 Płońsk.
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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, wynosiła: 185.740,00 zł. Do
upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta następującego
Wykonawcy: PGNiG Obrót Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana
Kazimierza 3; 01-248 Warszawa. Cena oferty 181.125,86 zł.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
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299/2019
z dnia 30.10.2019
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300/2019
z dnia 30.10.2019
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301/2019
z dnia 30.10.2019

228.

302/2019
z dnia 06.11.2019

229.

303/2019
z dnia 06.11.2019

230.

304/2019
z dnia 06.11.2019

231.

305/2019
z dnia 06.11.2019

wynikających z Uchwały Nr XIV/69/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 30 października 2019 roku.
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
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 Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej 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 2019 rok
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 13.11.2019 r. poz. 12946.
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 302/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 6 listopada 2019 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 ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja Zrealizowana. W dniu 06.11.2019 r. został ogłoszony otwarty
zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów konkurs ofert „Realizacja zadań publicznych w zakresie
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232.

233.

234.

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej
poradnictwa obywatelskiego w 2020 r.”
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2020 r.” W dniu 02.01.2020 r. została zawarta umowa
z Fundacją Togatus Pro Bono z Olsztyna w sprawie realizacji
zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie w 2020 roku
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w punkcie w Nowym Mieście w 2020.
306/2019
w
sprawie
zatwierdzenia
Regulaminu
rekrutacji Zrealizowana.
Zatwierdzono
Regulamin
rekrutacji
z dnia 06.11.2019 i uczestnictwa w projekcie pt. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie i uczestnictwa w projekcie pt. „Nasz Nowy Dom – Wspieranie
rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”
rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. Na
podstawie regulaminu dokonano rekrutacji uczestników
projektu.
307/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
z dnia 06.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
nieograniczonego na wykonanie prac w zakresie określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
kształtowania terenów zielonych
złożonej przez Wykonawcę:
Część 1 zamówienia: wykonanie nasadzeń zastępczych
w pasie
drogowym
drogi
powiatowej
Nr 3079W
ul. Warszawska i drogi powiatowej Nr 3076W ul. Płocka
A&M PARTNERS, ul. Ostrobramska 101 lok.210, 04-041
Warszawa. Cena oferty brutto: 68 040,00 zł, okres gwarancji:
do dnia 31 maja 2021 r.
Część 2 zamówienia: zagospodarowanie terenu Specjalnego
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Płońsku
P.S., Ilinko 18b, 09-100 Płońsk. Cena oferty brutto:
194.352,30 zł, okres gwarancji: do dnia 31 maja 2021 r.
308/2019
w sprawie powołania Komisji Przetargowej do Zrealizowana. Komisja Przetargowa w składzie wskazanym
z dnia 06.11.2019 przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia w uchwale podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne
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ubezpieczenia
Powiatu
Płońskiego
organizacyjnych Powiatu Płońskiego

i

jednostek 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 SIWZ. Na sesji
jawnej posiedzenia Komisji Przetargowej dokonano otwarcia
ofert. Przed otwarciem ofert Przewodnicząca Komisji
Przetargowej poinformowała obecnych na otwarciu ofert, że
kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia wynosiła:
Pakiet I: 118.723,00 zł.
Z uwzględnieniem prawa opcji: 238.954,00 zł.
Pakiet II: 96.358,00 zł.
Z uwzględnieniem prawa opcji: 193.167,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty
następujących Wykonawców:
PAKIET I: 1. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH TUW Biuro Regionalne w Płocku 09-402
Płock, Ul. Królewiecka 28. Cena oferty
114.804,00
zł,
cena oferty z uwzględnieniem prawa opcji: 229.608,00 zł.
2.POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA REGION
SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ PÓŁNOC ODDZIAŁ
SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ WARSZAWA 3,
02-673 Warszawa, ul. Konstruktorska 13. Cena oferty
111.298,00 zł, cena oferty z uwzględnieniem prawa opcji:
222.596,00 zł.
PAKIET II: 1. TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH TUW Biuro Regionalne w Płocku 09-402
Płock, ul. Królewiecka 28. Cena oferty 88.128,00 zł, cena
oferty z uwzględnieniem prawa opcji: 176.256,00 zł.
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309/2019
w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie
z dnia 06.11.2019 zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na
dostawę
zestawów
komputerowych
wraz
z oprogramowaniem,
urządzenia
wielofunkcyjnego,
projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego,
switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół nr 2
w Płońsku

2.POWSZECHNY ZAKŁAD UBEZPIECZEŃ SA REGION
SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ PÓŁNOC ODDZIAŁ
SPRZEDAŻY KORPORACYJNEJ WARSZAWA 3,
02-673 Warszawa. Cena oferty 110.300,00 zł, oferty
z uwzględnieniem prawa opcji: 235.000,00 zł.
Zrealizowana. Zamawiający dokonał badania i oceny ofert
z uwzględnieniem procedury określonej w art. 24 aa ustawy
Prawo zamówień publicznych pod względem formalnym,
a następnie w dniu 25.10.2019 r. wezwał Wykonawców,
a) CEZAR Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4; 26-600 Radom;
b) MPC, ul. Podrzeczna 38; 99-300 Kutno
- do wyjaśnień treści oferty w zakresie zaoferowanego sprzętu
w celu zweryfikowania jego zgodności z wymaganiami
zawartymi w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Do upływu
terminu wyznaczonego przez Zamawiającego, tj. do dnia
29.10.2019 r., Wykonawca MPC, ul. Podrzeczna 38; 99-300
Kutno, nie złożył wyjaśnień w zakresie zgodności
zaoferowanego sprzętu z wymaganiami zawartymi w SIWZ
i Załącznikach do niej, tym samym nie potwierdził, że treść
jego oferty odpowiada treści SIWZ. Ponadto Wykonawca
MPC, ul. Podrzeczna 38; 99-300 Kutno, nie wywiązał się
z obowiązku określonego w art. 23 ust. 11 ustawy Prawo
zamówień publicznych, tj. nie złożył oświadczenia
o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej. Zamawiający odstąpił od wezwania do
uzupełnienia ww. oświadczenia w trybie art. 26 ust. 3 ww.
ustawy z uwagi na fakt, że oferta Wykonawcy podlegała
odrzuceniu jak niżej.
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II. Zamawiający dokonał badania ofert pod względem
rachunkowym w szczególności zweryfikował oferty
w zakresie zastosowanej stawki podatku VAT. Oferty
Wykonawców:
a) CEZAR Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4; 26-600 Radom;
b) MPC, ul. Podrzeczna 38; 99-300 Kutno
zostały obliczone z uwzględnieniem stawki 23% VAT na cały
asortyment określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
Zamawiający w wyjaśnieniach treści SIWZ z dnia
21.10.2019r. opublikowanych na stronie internetowej, na
której zamieszczono SIWZ enumeratywnie wyszczególnił
pozycje sprzętu stanowiącego przedmiot zamówienia, które są
opodatkowane zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie
przepisami prawa, stawką podatku VAT 0%.
W związku z tym, że poz. Nr 3 w formularzu oferty,
tj. jednostka centralna komputera /opodatkowana stawką 0%
VAT/
zawiera,
jako składową pozycji
również
oprogramowanie – pakiet biurowy Office – opodatkowane
stawką 23% VAT, Zamawiający nie był w stanie na podstawie
informacji zawartych w ofertach poprawić błędnie
zastosowanej stawki podatku VAT dla tej pozycji. Z uwagi na
dyspozycję art. 87 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych
uniemożliwiającą wezwanie Wykonawcy do wyjaśnień w tym
zakresie, Zamawiający nie mógł dokonać poprawienia błędnie
zastosowanej stawki podatku VAT.
W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję
o odrzuceniu ofert Wykonawców:
a) CEZAR Sp. z o.o. ul. Wolności 8 lok. 4; 26-600 Radom;
b) MPC, ul. Podrzeczna 38; 99-300 Kutno.
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236.

310/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 06.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę zestawów komputerowych wraz
z
oprogramowaniem,
urządzenia
wielofunkcyjnego,
projektora krótkoogniskowego, ekranu elektrycznego,
switcha, szafy wiszącej typu rack dla Zespołu Szkół nr 2
w Płońsku

237.

311/2019
w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie
z dnia 12.11.2019 zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro na usługę zorganizowania warsztatów
z doskonalenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych
rodziców zastępczych i warsztatów kulinarnych dla dzieci
przebywających w pieczy zastępczej

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
23 października 2019 wpłynęły następujące oferty:
1) MPC ul. Podrzeczna 38; 99-300 Kutno:
Cena oferty 131.708,40 zł;
2) Alltech Sp. ul. Spółdzielcza 33; 09-407 Płock:
Cena oferty: 81.494,58 zł;
3.CEZAR Sp. z o. o., ul. Wolności 8 lok. 4, 26-600 Radom:
Cena oferty: 92.170,05 zł.
Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie
zgody na wszczęcie postępowania, wynosiła: 79.340,00 zł.
Zamawiający zwiększył kwotę, którą zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie zamówienia do kwoty najkorzystniejszej
oferty o 2.154,58 zł.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej
oferty Wykonawcy: Alltech Sp. J., ul. Spółdzielcza 33; 09-407
Płock. Wykonawca na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w SIWZ otrzymał największą liczbę punktów,
tj. kryterium cena – 60,00 pkt, kryterium okres gwarancji –
40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert tj. do dnia
12.11.2019 r. godz. 10.00 nie wpłynęła żadna oferta. Zarząd
Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019 r.,
poz. 1843) w związku z § 13 ust. 1 Regulaminu udzielania
zamówień publicznych w Starostwie Powiatowym w Płońsku
(Zarządzenie Nr 18/2016 Starosty Płońskiego z dnia 16 maja
2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu zamówień
publicznych).
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238.

312/2019
w sprawie projektu uchwały
z dnia 15.11.2019 Finansowej Powiatu Płońskiego

239.

313/2019
z dnia 15.11.2019

240.

314/2019
z dnia 15.11.2019

241.

315/2019
z dnia 15.11.2019

242.

316/2019
z dnia 15.11.2019

Wieloletniej

Prognozy Zrealizowana. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Płońskiego został przedłożony Radzie
Powiatu w dniu 15 listopada 2019 roku. Uchwałą
Nr XIV/106/2019 z dnia 18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu
Płońskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową
Powiatu Płońskiego.
w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego Zrealizowana. Projekt uchwały budżetowej Powiatu
na 2020 rok.
Płońskiego na 2020 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami
informacyjnymi został przedłożony Radzie Powiatu w dniu
15 listopada 2019 roku. Uchwałą Nr XIV/107/2019 z dnia
18 grudnia 2019 roku Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła
Budżet Powiatu Płońskiego na rok 2020.
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
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 Członka Zarządu Powiatu Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego –
Płońskiego
Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do złożenia
oświadczenia woli w przedmiocie nabycia na rzecz Powiatu
Płońskiego zabudowanej nieruchomości Skarbu Państwa
oznaczonej numerem działki 759 położonej w Płońsku przy
ul. Rutkowskiego. Na podstawie upoważnienia Pan Robert
Adamski – Członek Zarządu w imieniu Powiatu Płońskiego
podpisał umowę darowizny zawartą w formie aktu
notarialnego nr Rep. 14686/2019 w sprawie nabycia własności

67

243.

317/2019
w sprawie ustalenia formy przetargu oraz sporządzenia
z dnia 15.11.2019 i podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości
przeznaczonych do sprzedaży położonych w Płońsku, przy
ul. Klonowej

244.

318/2019
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym
z dnia 15.11.2019 nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonych
w Płońsku, przy ul. Klonowej

245.

319/2019
w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji
z dnia 19.11.2019 niezbędnych do opracowania projektów ich planów
finansowych

246.

320/2019
w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
z dnia 19.11.2019 Przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla
nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego
321/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 19.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na usługę zorganizowania 4 warsztatów
z doskonalenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla
rodziców zastępczych i 4 warsztatów kulinarnych dla dzieci
i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej wraz
z dziećmi biologicznymi

247.

zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem działki 759
położonej w Płońsku przy ul. Rutkowskiego.
Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
18.11.2019 r. - 09.12.2019 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
informacji o wywieszeniu wykazu.
Zrealizowana. Cena nieruchomości położonych w Płońsku,
przy ul. Klonowej, przeznaczonych do sprzedaży została
ustalona na kwotę 3.204.400,00 zł netto za działkę nr 2609/10
oraz 2.795.600,00 zł za działkę nr 2609/11.
Zrealizowana. Przekazano informacje niezbędne do
opracowania projektów planów finansowych jednostek
organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji
i straży.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła
postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczyciela Specjalnego Ośrodka SzkolnoWychowawczego w Jońcu.
Zrealizowana. Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia: 24.692,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 19.11.2019 r.,
wpłynęła jedna oferta: Centrum Edukacyjno – Doradcze,
09 - 100 Płońsk, Cempkowo 16.
Kryteria oceny ofert:
Cena oferty: 24.450,00 zł.
Wykonawca złożył jedyną w postępowaniu i tym samym
najkorzystniejszą ofertę – na podstawie kryteriów oceny ofert
określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty.
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248.

249.

250.

322/2019
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Centrum Zrealizowana. Upoważniono Pana Włodzimierza Pająka z dnia 19.11.2019 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.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Uchylono Uchwałę Nr 263/2019
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Centrum
Kształcenia Zawodowego w Płońsku.
323/2019
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum Zrealizowana.
Udzielono
pełnomocnictwa
Panu
z dnia 19.11.2019 Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku
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 oraz wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT korygujących i innych czynności
niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Uchylono Uchwałę Nr 295/2019
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 10 września 2019 r.
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Centrum
Kształcenia Zawodowego w Płońsku.
324/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania Zrealizowana. Powołano Komisję Konkursową do
z dnia 25.11.2019 ofert złożonych w ramach otwartego konkursu ofert na opiniowania ofert złożonych w ramach otwartego konkursu
realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia ofert na realizację zadań publicznych w zakresie prowadzenia
punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia
nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. Komisja
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251.

325/2019
z dnia 25.11.2019

252.

326/2019
z dnia 27.11.2019

253.

327/2019
z dnia 27.11.2019

254.

328/2019
z dnia 27.11.2019

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2020 r. oraz w dniu 26.11.2019 r. dokonała analizy ofert i do realizacji
ustalenia regulaminu jej pracy
zadania w punktach w Naruszewie i w Nowym Mieście
zarekomendowała Zarządowi Powiatu Fundację Togatus Pro
Bono z Olsztyna.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu najkorzystniejszej oferty Wykonawcy: PGNiG Obrót
nieograniczonego na kompleksową dostawę gazu ziemnego Detaliczny Sp. z o.o. ul. Jana Kazimierza 3; 01-248 Warszawa,
do budynków jednostek organizacyjnych powiatu płońskiego która na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
otrzymała największą liczbę punktów, tj. kryterium cena –
60,00 pkt, kryterium termin płatności faktury – 40,00 pkt,
łącznie: 100,00 pkt.
w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru Zrealizowana. Powołano komisję do przeprowadzenia
robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zmiana odbioru robót budowlanych w ramach zadania pn. „Zmiana
sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego
wielorodzinnego z funkcją biurową na mieszkania Domu wielorodzinnego z funkcją biurową na mieszkania Domu
Dziecka”
Dziecka”. Komisja dokonała odbioru robót w dniu
29 listopada 2019 roku.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
czterech zestawów komputerowych do Centrum Kształcenia nieodpłatne przekazanie czterech zestawów komputerowych
Zawodowego nr 1 w Płońsku
do Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku.
Zestawy komputerowe przekazano w dniu 02.12.2019r.
dokumentami: PT nr 15/2019, PT nr 16/2019, PT nr 17/2019,
PT nr 18/2019, PT nr 19/2019, PT nr 20/2019, PT nr 21/2019,
PT nr 22/2019.
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
switcha SUPER STACK 48p 3 com do Powiatowego Zarządu nieodpłatne przekazanie switcha SUPER STACK 48p 3 com
Dróg w Płońsku
do Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku (switch przekazano
dokumentem PT nr 23/2019 w dniu 02.12.2019 r.).

70

255.

256.

257.

329/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie stacji Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
z dnia 27.11.2019 komputerowej i monitora do Specjalnego Ośrodka Szkolno – nieodpłatne przekazanie stacji komputerowej i monitora do
Wychowawczego w Płońsku
Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Płońsku.
Przekazanie nastąpiło w dniu 02.12.2019 r. dokumentami:
PT nr 24/2019, PT nr 25/2019.
330/2019
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego wyraził zgodę na
z dnia 27.11.2019 dwóch komputerów przenośnych HP do Zespołu Szkół nr 1 nieodpłatne przekazanie dwóch komputerów przenośnych HP
im. St. Staszica w Płońsku
do Zespołu Szkół nr 1 im. St. Staszica w Płońsku. Przekazanie
nastąpiło w dniu 02.12.2019 r. dokumentami: PT nr 26/2019,
PT nr 27/2019.
331/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
z dnia 27.11.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert
nieograniczonego na dostawę paliw ciekłych do pojazdów określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek złożonej przez Wykonawcę:
organizacyjnych Powiatu Płońskiego
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., Ul. Piaskowa 9, 09-100 Płońsk.
Cena oferty brutto: 431.788,53 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, ul. 11-go
listopada 14, 09-140 Raciąż. Cena oferty brutto: 213.424,00 zł.
Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na
potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego:
TANKPAL Sp. z o. o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472
Słupno. Cena oferty brutto: 293.880,00 zł.
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258.

259.

260.

261.

262.

263.

332/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
z dnia 27.11.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XV/94/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 27 listopada 2019 roku.
333/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 27.11.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
334/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 27.11.2019 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.
335/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 27.11.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
336/2019
zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia do zaciągania Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 76/2019
z dnia 27.11.2019 zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 stycznia 2019 roku
budżetowym 2019 i w latach następnych jest niezbędna do w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu
zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których umów, których realizacja w roku budżetowym 2019 i w latach
wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania
określonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza
Płońskiego
rok budżetowy określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
337/2019
w sprawie wyboru podmiotów do realizacji zadań publicznych Zrealizowana. W dniu 02.01.2020r. zawarto umowy
z dnia 28.11.2019 w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy z Fundacją Togatus Pro Bono z Olsztyna w sprawie realizacji
prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktu
nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie w 2020 roku
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obywatelskiego w 2020 roku oraz określenia wysokości i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
przyznanej dotacji
w punkcie w Nowym Mieście w 2020 roku.
264.

338/2019
w sprawie sporządzenia i podania do publicznej wiadomości
z dnia 03.12.2019 wykazu zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do
oddania w dzierżawę
położonej w Płońsku przy
ul. Sienkiewicza

265.

339/2019
w sprawie zaopiniowania wstępnego projektu podziału
z dnia 03.12.2019 nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków
numerem działki 622 położonej w Sochocinie, gm. Sochocin

266.

340/2019
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2019 rok
z dnia 10.12.2019

267.

341/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
Z dnia 10.12.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

268.

342/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 10.12.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
343/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 10.12.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce zaktualizowano plany finansowe zadań z zakresu administracji
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

269.

Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonych do
sprzedaży został wywieszony na tablicy ogłoszeń w dniach
04.12.2019 r. – 24.12.2019 r., zamieszczony na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz podany
do publicznej wiadomości przez ogłoszenie w prasie
informacji o wywieszeniu wykazu.
Zrealizowana. Opinia w sprawie wstępnego projektu podziału
nieruchomości (stanowiącej drogę publiczną) oznaczonej
numerem działki 622 położonej w Sochocinie została
przesłana organowi prowadzącemu postępowanie (Wójtowi
Gminy Sochocin).
Zrealizowana. Dokonano zmiany Uchwały Budżetowej na rok
2019 zgodnie z podjętą uchwałą. Uchwała została
opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 03.02.2020 r. poz. 1519.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 340/2019 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 10 grudnia 2019 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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270.

344/2019
w sprawie odrzucenia oferty w postępowaniu o udzielenie
z dnia 10.12.2019 zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego
na usługę ubezpieczenia Powiatu Płońskiego i jednostek
organizacyjnych Powiatu – Pakiet II

271.

345/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 10.12.2019 o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na usługę ubezpieczenia Powiatu
Płońskiego i jednostek organizacyjnych Powiatu - PAKIET I
oraz Pakiet II

272.

346/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Część 1
z dnia 10.12.2019 zamówienia: świadczenie usług telekomunikacyjnych
w zakresie telefonii stacjonarnej w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej
30 000 euro na świadczenie usług telekomunikacyjnych na

rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana.
Wykonawca
Powszechny
Zakład
Ubezpieczeń SA, 00-133 Warszawa, al. Jana Pawła II 24,
w pkt 5 Formularza oferty nie wyraził zgody na przyjęcie
obligatoryjnych klauzul rozszerzających zakres ochrony
ubezpieczeniowej, tj.:
 Klauzuli obiegu dokumentów,
 Klauzuli akceptacji aktualnego stanu zabezpieczeń,
 Klauzuli zachowania ochrony ubezpieczeniowej.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy nie odpowiadała
treści SIWZ. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu
ww. oferty.
Zrealizowana. W postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę
ubezpieczenia
Powiatu
Płońskiego
i
jednostek
organizacyjnych Powiatu – PAKIET I oraz Pakiet II, Zarząd
Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, tj. cena znaczenie kryterium
- 60%, warunki ubezpieczenia znaczenie kryterium - 40%, złożonej
przez
Wykonawcę:
TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH TUW Biuro Regionalne
w Płocku; 09-402 Płock, ul. Królewiecka 28.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej oferty na Część 1 zamówienia: świadczenie
usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii stacjonarnej
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie
usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa
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273.

274.

275.

potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu
organizacyjnych Powiatu Płońskiego
Płońskiego, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, złożonej przez
Wykonawcę: ENTER T&T, Plac Andersa 7, 61-894 Poznań.
Cena oferty brutto: 52.287,05 zł.
347/2019
w sprawie unieważnienia Części 2 zamówienia: świadczenie Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu
z dnia 10.12.2019 usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej Części
2
zamówienia:
świadczenie
usług
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na świadczenie
Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu usług telekomunikacyjnych na potrzeby Starostwa
Płońskiego
Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego. W przedmiotowym postępowaniu w terminie
składania ofert złożona została jedna oferta: TELESTRADA
S.A., Al. Krakowska 22a, 02-284 Warszawa, cena oferty
brutto 27.676,23 zł. Oferta zawierała rażąco niską cenę
w stosunku do przedmiotu zamówienia.
348/2019
w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu oceny prac Zrealizowana. Powołano komisję konkursową w celu
z dnia 10.12.2019 konkursowych zgłoszonych w powiatowym konkursie „Hejt przeprowadzenia konkursu „Hejt i mowa nienawiści wśród
i mowa nienawiści wśród dzieci i młodzieży – dzieci i młodzieży – przeciwdziałanie przemocy w szkole”
przeciwdziałanie przemocy w szkole”
w ramach realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie zjawiskom
patologii wśród dzieci i młodzieży w Powiecie Płońskim”
w ramach
„Programu
ograniczania
przestępczości
i aspołecznych zachowań razem bezpieczniej im. Władysława
Stasiaka na lata 2018-2020” dofinansowanego przez
Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Komisja
dokonała oceny i wyboru zwycięskich prac.
349/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie w użyczenie Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przekazanie w użyczenie
z dnia 10.12.2019 9 kompletów ubrań specjalistycznych
dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku 9 kompletów ubrań specjalnych XENON PL.
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276.

350/2019
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez
z dnia 10.12.2019 Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku

277.

351/2019
w sprawie upoważnienia Pani Agnieszki Nec – Dyrektora
z dnia 16.12.2019 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu
pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III), w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Osi priorytetowej i Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 –
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego

278.

352/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 16.12.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na usługę bankowej obsługi budżetu
Powiatu Płońskiego

Ubrania przekazano w dniu 11.12.2019 r. na podstawie umowy
użyczenia nr 145/2019.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu
przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku z Laboratorium Psychologiczno –
Terapeutycznym NeuroLines na okres od dnia 01.01.2020 r.
do dnia 31.12.2020 r. Miesięczny czynsz najmu został ustalony
na kwotę 837,63 zł brutto.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Nec –
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji
projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych
pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III), w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 20142020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy,
Działania 1.1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez
pracy na regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 –
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
W ramach otrzymanego dofinansowania w wysokości
5.184.141,10 zł, w tym 4.369.194,37 zł ze środków
wspólnotowych, zaplanowano aktywizację 415 osób.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia
11.12.2019r., wpłynęła następująca oferta: Bank Spółdzielczy
w Płońsku Oddział w Płońsku, ul. Płocka 28; 09-100 Płońsk.
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych
w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. a. Kryterium
oprocentowanie środków na rachunkach bankowych – 60%,
b. Kryterium oprocentowanie lokat terminowych 7-mio
dniowych (1M) - 10%, c. Kryterium oprocentowanie lokat
terminowych 14-sto dniowych (1M) - 10%, d. Kryterium
oprocentowanie lokat terminowych 1 miesięcznych (1M) -
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279.

353/2019
w sprawie przekazania petycji do organu właściwego do jej
z dnia 18.12.2019 rozpatrzenia

280.

354/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 18.12.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej
30 000
euro
na
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego

271.

355/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu
z dnia 18.12.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok

5%, e. Kryterium oprocentowanie lokat terminowych
3 miesięcznych (3M) - 5%, f. Kryterium oprocentowanie
kredytu w rachunku bieżącym do kwoty 2.000.000,00 zł
(słownie: dwa miliony złotych), z zabezpieczeniem w postaci
weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawionego
przez kredytobiorcę - 5%, g. Kryterium otwarcie punktu
kasowego w lokalu Zamawiającego przy ul. Ks. J. Popiełuszki
14 – 5%. Oferta Wykonawcy spełniała ww. kryteria
i otrzymała łącznie 95,00 pkt.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego przekazał petycję
złożoną w dniu 06.12.2019r. w części dotyczącej punktu 1:
,,o zmianę przepisów prawa miejscowego poprzez utworzenie
w każdej Gminie miejsca gdzie można bezpłatnie zaparkować
wraz z zaznaczeniem takiego miejsca – znakiem drogowym
parkingu z dopiskiem bezpłatny”, Radom Miast i Gmin
z terenu Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze
najkorzystniejszej
oferty
na
świadczenie
usług
telekomunikacyjnych w zakresie telefonii komórkowej na
potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego, na podstawie kryteriów
oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia oferty
cenowej, złożonej przez Wykonawcę:
POLKOMTEL Sp. z o.o., ul. Konstruktorska 4, 02-673
Warszawa. Cena oferty brutto: 49.744,15 zł.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XVI/109/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 18 grudnia 2019 roku.
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282.

283.

356/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym
z dnia 18.12.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
357/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu
z dnia 18.12.2019 administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami

284.

358/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań
z dnia 18.12.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego

285.

359/2019
w sprawie wyrażenia zgody na przedłużenie umowy z firmą
z dnia 18.12.2019 audytorską w sprawie badania sprawozdania finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Płońsku

286.

360/2019
w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu
z dnia 30.12.2019 o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na wykonanie inwentaryzacji budowlanej
oraz ekspertyzy technicznej dotyczącej zmiany sposobu
użytkowania oraz możliwości wykonania ewentualnej
nadbudowy i rozbudowy budynku po byłej siedzibie
Powiatowej Straży Pożarnej w Płońsku

Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
dotyczące zmian w ich planach finansowych.
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. Wyrażono zgodę na przedłużenie umowy
zawartej 20 listopada 2017 roku z firmą audytorską AUDIT
CONSULT Sp. z o. o., z siedzibą w Warszawie, na okres
obejmujący
badanie
sprawozdania
finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki
Zdrowotnej im. Marszalka Józefa Piłsudskiego w Płońsku.
SP ZZOZ w Płońsku zawarł aneks do obowiązującej umowy
z podmiotem badającym sprawozdanie finansowe jednostki za
rok 2018, dla badania sprawozdania finansowego również za
rok 2019.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła
jedna oferta: Usługi Ogólnobudowlane, ul. Wyzwolenia 41A,
06-445 Strzegowo; cena oferty: 14.000,00 zł. Zarząd Powiatu
podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na
podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu
do złożenia oferty cenowej, tj. najniższa cena
ww. Wykonawcy.
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287.

288.

289.

290.

361/2019
w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym
z dnia 30.12.2019 oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom
o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2019 rok informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XVII/116/2019 Rady Powiatu
Płońskiego z dnia 30 grudnia 2019 roku.
362/2019
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek
z dnia 30.12.2019 powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na dotyczące zmian w ich planach finansowych.
dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
363/2019
w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie
z dnia 30.12.2019 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.
364/2019
w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek
z dnia 30.12.2019 związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego
służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych
z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej
Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego.
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