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 Załącznik nr 2 do Raportu o Stanie Powiatu Płońskiego za 2020 rok  

 

 

Realizacja Uchwał Zarządu Powiatu Płońskiego  

  

 

Lp. 

Numer i data 

podjęcia 

uchwały 

Przed mi o t  u chw ały  Sp os ób  rea l i zac j i  

1. 365/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań z tytułu 

umów, których realizacja w roku budżetowym 2020 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.  

Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, 

których realizacja w roku budżetowym 2020 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.   

 

2. 

366/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

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. 

3. 367/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz 

wysokości dotacji i wpłat do budżetu.  

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. 368/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami.  

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

5. 369/2020 z dnia 

02.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Płońsku dokonując zmian w zadaniach 

Referatu Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego oraz 

Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych. 

6. 370/2020 z dnia 

07.01.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 23.01.2020 r. 

poz. 1192. 

7. 371/2020 z dnia 

07.01.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 370/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

7 stycznia 2020 roku. 

8. 

 

372/2020 z dnia 

07.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym 

powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na 

dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki 

budżetowej. 

Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek 

dotyczące zmian w ich planach finansowych. 

9. 373/2020 z dnia 

07.01.2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizn przez Dom 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez Dom Dziecka 

im. Janusza Korczaka w Płońsku art. chemicznych w ilości 

370 szt., art. spożywczych w ilości 99,916 kg, o łącznej wartości 

3.231,72 zł. 

10. 374/2020 z dnia 

14.01.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej poparcia w formie 

uchwały petycji Pani Renaty Sutor skierowanej do 

Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej Intronizacji 

Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu nie uwzględnił petycji w zakresie 

żądania dotyczącego poparcia w formie uchwały petycji 

skierowanej do Konferencji Episkopatu Polski o dokonanie pełnej 

Intronizacji Jezusa Chrystusa na Króla Polski. 

11. 375/2020 z dnia 

14.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowych kierunków 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół w Raciążu. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na utworzenie w Zespole Szkół 

w Raciążu z dniem 1 września 2020 r. nowych kierunków 
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kształcenia zawodowego: w Technikum – technik przetwórstwa 

mleczarskiego oraz w Branżowej Szkole I Stopnia – operator 

maszyn i urządzeń przemysłu spożywczego (nie było do nich 

jednak naboru na rok szkolny 2020/2021). 

12. 376/2020 z dnia 

14.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

przez Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Specjalny 

Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Płońsku umowy użyczenia 

ze Stowarzyszeniem na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju 

„Spadochron” na okres od dnia 17.01.2020 r. do dnia 

16.01.2023 r. Umowa dotyczy sali gimnastycznej, stołówki 

szkolnej, świetlicy szkolnej oraz sali lekcyjnej nr 109 wraz 

z węzłem sanitarnym znajdującym się w budynku położonym 

w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 11a z przeznaczeniem na 

realizację zadań statutowych Stowarzyszenia na Rzecz Osób 

z Dysfunkcjami Rozwoju „Spadochron”. 

13. 377/2020 z dnia 

14.01.2020 r. 

w sprawie ustalenia minimalnych stawek czynszu 

pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości 

przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym 

w trwały zarząd. 

Zrealizowana. Uchwała jest stosowana przez jednostki 

organizacyjne posiadające nieruchomości przekazane w trwały 

zarząd podczas zawierania umów najmu lub dzierżawy oraz 

określania opłat eksploatacyjnych. 

14. 378/2020 z dnia 

14.01.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej oraz promocji 

i ochrony zdrowia w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej 

pracy. 

Zrealizowana. Powołano Komisję Konkursową w celu 

zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację 

zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej oraz promocji 

i ochrony zdrowia w 2020 roku, która zebrała się 28 stycznia 2020 

r. w następującym składzie:  

1. Elżbieta Wiśniewska – Starosta Płoński - Przewodnicząca 

Komisji; 

2. Artur Adamski – przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego 

- członek Komisji; 

3. Robert Adamski - przedstawiciel Zarządu Powiatu 

Płońskiego – członek Komisji; 
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4. Paweł Dychto – przedstawiciel Towarzystwa Academia  

Europaea Sarbieviana - członek Komisji; 

5. Beata Pozorek - przedstawiciel Stowarzyszenia Na Rzecz 

Zwierząt ,,Uszy Do Góry” – członek Komisji;  

6. Bożena Kaliściak – przedstawiciel Towarzystwa „Miłośników 

Ziemi Płońskiej ” – członek Komisji. 

15. 379/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

w sprawie zasad przyznawania w 2020r. dofinansowania do 

wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci 

umieszczonych w rodzinnej pieczy zastępczej oraz ustalenia 

maksymalnej kwoty tego dofinansowania w 2020r. 

Zrealizowana. Uchwała dotyczyła dofinansowania do 

wypoczynku dziecka poza miejscem zamieszkania zgodnie 

z art. 83 ust. 1 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej (dziecka w wieku do 18. roku życia). Kwota 

dofinansowania do wypoczynku w 2020 r. wynosiła 500,00 zł na 

każde dziecko. Z takiej formy pomocy w 2020 roku skorzystało 

14 rodzin zastępczych, w których przebywa 19 dzieci.  

16. 380/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Płońsku polegających w szczególności 

na przekształceniu Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska w Referat Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 

Środowiska oraz na dostosowaniu zadań realizowanych 

w poszczególnych wydziałach i referatach do obowiązujących 

przepisów prawa. 

17. 381/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

w sprawie organizacji Powiatowego Konkursu 

Matematycznego 2020 dla uczniów szkół 

ponadpodstawowych z terenu Powiatu Płońskiego. 

Zrealizowana. W dniu 27 lutego 2021 roku odbył się etap szkolny 

konkursu, natomiast etap powiatowy wstępnie został przełożony 

na inny termin, a ostatecznie nie odbył się z powodu pandemii 

COVID – 19. 

18. 382/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół w Raciążu. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół w Raciążu z Klubem LSK „Błękitni Raciąż” na 

okres od dnia 20.01.2020 r. do dnia 28.02.2020 r. Umowa 

dotyczyła części lokali użytkowych znajdujących się w budynku 

szkoły, tj. hali sportowej o powierzchni 946 m2 z szatnią 

o powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie treningów 
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piłkarskich. Za okres umowy naliczono opłatę czynszu 

w wysokości 1.151,28 zł brutto. 

19. 383/2020 z dnia 

28.01.2020 r. 

w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na 

realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej oraz 

promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku oraz wysokości 

przyznanej dotacji. 

Zrealizowana. Na realizację zadań publicznych z zakresu kultury 

fizycznej, promocji i ochrony zdrowia w 2020 roku decyzję 

o dotacji, w trybie otwartego konkursu ofert, uzyskały:  

 Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego ,,Impas” - „VIII 

Otwarte Mistrzostwa Powiatu w Brydżu Sportowym” 

-  1.000,00 zł. Zwrot całej kwoty dotacji z odsetkami 

w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w kwocie 

1.011,00 zł na konto Powiatu. 

 Płońska Akademia Futbolu - „Piłka nożna w powiecie 

płońskim z PAF – Orlicy 2010 i młodsi” – 4.000,00 zł. Kwota 

została wydatkowana w całości. 

 Klub Sportowy „GKS” Gumino w Nowym  - „Uczestnictwo 

w rywalizacji sportowej poprzez rozgrywki ligowe piłki 

nożnej” – 1.000,00 zł.  Zwrot całej kwoty dotacji z odsetkami 

w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w kwocie 

1.009,00 zł na konto Powiatu. 

 Stowarzyszenie AS PROGRES - „Udział w rywalizacji 

sportowej na terenie województwa mazowieckiego”- 

1.000,00 zł. Zwrot całej kwoty dotacji na konto Powiatu (na 

podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy w związku 

z brakiem możliwości realizacji zadania w związku 

z COVID -19)  

 Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w Płońsku – 

„Organizacja szkoleń, obozów sportowych, treningów 

i rywalizacji sportowej dla dzieci i młodzieży” - 19.100,00 zł. 

Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 288,00 zł. 

 Uczniowski Klub Sportowy „Rutki Płońsk” w Płońsku – 

„Propagowanie zdrowego stylu życia poprzez zajęcia 
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ogólnorozwojowe poprawiające sprawność, wydolność, 

sylwetkę oraz prelekcja z dietetykiem” – 3.900, 00 zł. Kwota 

została wydatkowana w całości. 

 Pływacki Uczniowski Klub Sportowy - ,,Organizacja 

szkolenia sportowego, treningów i rywalizacji sportowej 

w pływaniu” – 4.000,00 zł. Kwota została wydatkowana 

w całości. 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku - 

„Organizacja rywalizacji sportowej dla uczniów szkół 

ponadgimnazjalnych i ponadpodstawowych powiatu 

płońskiego” - 18.000,00 zł - Oferta 1. Zwrot niewykorzystanej 

części dotacji - 3.930,75 zł. 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku - 

,,Organizacja turniejów tenisa stołowego. Eliminacje do 

65. Mazowieckiego Turnieju Tenisa Stołowego – Memoriał 

red. J. Strzałkowskiego”– 1.000,00 zł - Oferta 2. Kwota 

została wydatkowana w całości. 

 Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku 

„Organizacja rywalizacji sportowej dla uczniów szkół 

podstawowych powiatu płońskiego” – 18.000,00 zł – Oferta 3. 

Zwrot niewykorzystanej części dotacji - 3.777,65 zł. 

 Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu - 

„Aktywna młodzież – piłka nożna dla grup młodzieżowych 

klubu LKS „Błękitni” Raciąż”– 4.000,00 zł – Oferta 1. Kwota 

została wydatkowana w całości. 

 Ludowy Klub Sportowy „Błękitni Raciąż” w Raciążu – 

„Przedszkolaki na boiska – przedszkole piłkarskie Klubu LKS 

,,Błękitni” Raciąż”- 4.000,00 zł – Oferta 2. Zwrot części kwoty 

dotacji pobranej niezgodnie z przeznaczeniem z odsetkami na 

konto Powiatu - 345,99 zł. 
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 Koło Gospodyń Wiejskich w Kraszewie Gaczułty „IV 

Kraszewski Bieg - ,,Po zdrowie”– 2.500,00 zł. Zwrot całej 

kwoty dotacji na konto Powiatu (na podstawie porozumienia 

o rozwiązaniu umowy w związku z brakiem możliwości 

realizacji zadania w związku z COVID -19)  

 Football Academy Płońsk Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

w Płońsku – „Organizacja i udział w rozgrywkach 

Ciechanowsko - Ostrołęckiego Związku Piłki Nożnej – Liga 

Orlik” - 8.000,00 zł. Kwota została wydatkowana w całości. 

 Football Scholl Płońsk w Płońsku - „Udział w rozgrywkach 

ligowych piłki nożnej dzieci i młodzieży” - 2.000,00 zł. Kwota 

została wydatkowana w całości. 

 Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu 

- „Sprawność w każdym wieku – zajęcia fitness z elementami 

zumby dla seniorów”– 3.000,00 zł – Oferta 1. Zwrot 

niewykorzystanej części dotacji - 4,08 zł. 

 Stowarzyszenie Seniorów, Emerytów i Rencistów w Raciążu 

„W zdrowym ciele zdrowy duch - zajęcia aerobiku dla 

seniorów z problemami zdrowotnymi” – 3.000,00 zł – Oferta 

2. Zwrot niewykorzystanej części dotacji -5,94 zł. 

 Stowarzyszenie ,,Amicus” Gminy Dzierzążnia - „Aktywni 

i zdrowi” - 1.000,00 zł. Kwota została wydatkowana 

w całości. 

 MKS Bank Spółdzielczy w Płońsku - „Trenuj z nami – obóz 

sportowy” - 3.000,00 zł. Kwota została wydatkowana 

w całości. 

 Organizacja Profilaktyki Edukacji Narkotykowej (OPEN) -  

„Dorośli - Bezpieczni” - 1.000,00 zł. Zwrot całej kwoty dotacji 

na konto Powiatu (na podstawie porozumienia o rozwiązaniu 
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umowy w związku z brakiem możliwości realizacji zadania w 

związku z COVID -19). 

 UKS przy Szkole Specjalnej w Płońsku - ,,Międzypowiatowy 

Turniej Tenisa Stołowego”- 4.000,00 zł. Zwrot całej kwoty 

dotacji w związku z brakiem możliwości realizacji zadania 

w związku z COVID -19. 

 Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego w Płońsku - „Bieg 

im. Piotra Sękowskiego”- 15.500,00 zł. Kwota dotacji 

pozostała na koncie Powiatu. Środki nie zostały przelane na 

podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy, w związku 

z brakiem możliwości realizacji zadania w związku z COVID 

-19. 

 Stowarzyszenie Płońscy Patrioci – ,,Kwartet Biegowy Cztery 

Pory Roku” - 2.000,00 zł.  Umowa aneksowana. Przyznana 

kwota wydatkowana w całości. 

 Stowarzyszenie Lokalni Płońsk - ,,Żyj aktywnie - czuj 

patriotyzm” – 2.000,00 zł. Zwrot całej kwoty dotacji na konto 

Powiatu (na podstawie porozumienia o rozwiązaniu umowy 

w związku z brakiem możliwości realizacji zadania 

w związku z COVID -19)  

 Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „Maksymilian” - 

„Spędzanie wolnego czasu – zdrowo - kulturalnie i na 

sportowo” - 6.000,00 zł. Zwrot części dotacji w kwocie 

3.000,00 zł na podstawie podpisanego aneksu. 

 UKS Korsarz - „Organizacja zawodów sportowych w zakresie 

pływania” - 3.500,00 zł. Przyznana kwota wydatkowana 

w całości. 

 Stowarzyszenie Graj z Krystianem „Łączy nas futbol” - 

2.000,00 zł, kwota w całości do zwrotu. 
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 Stowarzyszenie Honorowych Dawców Krwi w Raciążu - ,,Dar 

krwi największym darem - obóz wędrowny dla Honorowych 

Dawców Krwi oraz dzieci młodzieży w celu propagowania 

idei krwiodawstwa” - 2.000,00 zł. Kwota wydatkowana w 

całości. 

20. 384/2020 z dnia 

29.01.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XVIII/121/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

29 stycznia 2020 roku. 

21. 385/2020 z dnia 

29.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody jednostkom organizacyjnym 

powiatu oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom na 

dokonanie zmian w planie finansowym wydatków jednostki 

budżetowej. 

Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek 

dotyczące zmian w ich planach finansowych. 

22. 386/2020 z dnia 

29.01.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

23. 387/2020 z dnia 

29.01.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

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. 

24. 388/2020 z dnia 

29.01.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

wyposażenia do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie 

wyposażenia do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Płońsku. W dniu 04.02.2020 r. przekazano niżej wymienione 

składniki majątku na podstawie sporządzonych dokumentów PT 

(przekazanie składnika majątku): 
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1) Pionier krzesło obrotowe o numerze inwentarzowym:  

8-80-010 p.67 przekazano dokumentem PT Nr 1/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

2) Pionier krzesło obrotowe o numerze inwentarzowym:  

8-80-010 p.58 przekazano dokumentem PT Nr 2/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

3) Krzesło obrotowe STILLO o numerze inwentarzowym:  

8-80-010 p.182 przekazano dokumentem PT Nr 3/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

4) Fotel gabinetowy o numerze inwentarzowym:  

8-80-010 p.158 przekazano dokumentem PT Nr 4/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

5) Krzesło biurowe o numerze inwentarzowym:  

8-80-009 p.424 przekazano dokumentem PT Nr 5/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

6) Biurko 32 sosna o numerze inwentarzowym:  

8-80-001 p.50 przekazano dokumentem PT Nr 6/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

7) Biurko o numerze inwentarzowym:  

8-80-001 p.105 przekazano dokumentem PT Nr 7/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

8) Biurko 1300 o numerze inwentarzowym:  

8-80-001 p.193 przekazano dokumentem PT Nr 8/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

9) Dywan 2,30 x3,40 AKARA o numerze inwentarzowym:  

8-80-027 p.7 przekazano dokumentem PT Nr 9/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

10) Dywan 3,00 x 4,00 WAWELSKI o numerze inwentarzowym: 

8-80-027 p.9 przekazano dokumentem PT Nr 10/2020 z dnia 

04.02.2020 r.   
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11) Regał otwarty o numerze inwentarzowym:  

8-80-005 p.146 przekazano dokumentem PT Nr 11/2020  

z dnia 04.02.2020 r.    

12) Regał półki z nadstawką o numerze inwentarzowym:  

8-80-005 p.43 przekazano dokumentem PT Nr 12/2020  

z dnia 04.02.2020 r.   

13) Regał półki z nadstawką o numerze inwentarzowym:  

8-80-005 p.42 przekazano dokumentem PT Nr 13/2020  

z dnia 04.02.2020 r. 

25. 389/2020 z dnia 

04.02.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława 

Staszica w Płońsku.    

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na utworzenie w Zespole Szkół nr 

1 w Płońsku z dniem 1 września 2020 r. nowego kierunku 

nauczania w Branżowej Szkole I Stopnia nr 1 w zawodzie fryzjer, 

jednak na rok szkolny 2020/2021 nie było naboru (brak 

zainteresowania kandydatów).  

26. 390/2020 z dnia 

04.02.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego - Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń woli w 

sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie zostało 

udzielone na czas określony w terminie od dnia 10 lutego 2020 r. 

do dnia 14 lutego 2020 r., w związku z nieobecnością 

Wicestarosty Płońskiego. 

27. 391/2020 z dnia 

04.02.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

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 17 lutego 

2020 r. do dnia 21 lutego 2020 r., w związku z nieobecnością 

Starosty Płońskiego. 

28. 392/2020 z dnia 

04.02.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej w celu 

zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej 

w 2020 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. 

Zrealizowana. Powołano Komisję Konkursową w celu 

zaopiniowania ofert konkursowych złożonych na realizację 

zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej w 2020 roku, 

w następującym składzie:  
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1) Elżbieta Wiśniewska - Starosta Płoński - Przewodnicząca 

Komisji; 

2) Artur Adamski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego - 

Członek Komisji;  

3) Robert Adamski - przedstawiciel Zarządu Powiatu Płońskiego 

- członek Komisji; 

4) Paweł Dychto - przedstawiciel Towarzystwa Academia 

Europaea Sarbieviana - członek Komisji; 

5) Elżbieta Demby - przedstawiciel Stowarzyszenia „Amicus” 

Gminy Dzierzążnia - członek Komisji;  

6) Bożena Kaliściak - przedstawiciel Towarzystwa Miłośników 

Ziemi Płońskiej ” -  członek Komisji. 

29. 393/2020 z dnia 

11.02.2020 r. 

Zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych 

stawek czynszu pomieszczeń wchodzących w skład 

nieruchomości przekazanych powiatowym jednostkom 

organizacyjnym w trwały zarząd. 

Zrealizowana. Uchwała jest stosowana przez jednostki 

organizacyjne posiadające nieruchomości przekazane w trwały 

zarząd podczas zawierania umów najmu lub dzierżawy oraz 

określania opłat eksploatacyjnych. 

30. 394/2020 z dnia 

11.02.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na sporządzenie operatów szacunkowych 

z wyceny wartości rynkowej nieruchomości w 2020 r. 

Zrealizowana Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

3 lutego 2020 r. wpłynęły dwie oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: Wycena Nieruchomości W. K. F. – S., Warszawa. 

Cena oferty: 39.150,00 zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: BIURO WYCENY NIERUCHOMOŚCI  

Rzeczoznawca majątkowy Z.M., Ciechanów. Cena oferty: 

62.361,00 zł brutto. 

W związku z powyższym Zarząd Powiatu na podstawie kryterium 

oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty podjął 

decyzje o wyborze oferty następującego Wykonawcy: Wycena 

Nieruchomości W. K. F. – S., Warszawa. Cena oferty: 

39.150,00 zł brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie ww. zamówienia zgodnie 
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z wnioskiem Nr 6 z dnia 15.01.2020 r. o wyrażenie zgody na 

wszczęcie postępowania wynosiła 58.500,00 zł. 

31. 395/2020 z dnia 

11.02.2020 r. 

w sprawie wyboru podmiotów uzyskujących dotację na 

realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej 

w 2020 roku oraz wysokości przyznanej dotacji. 

Zrealizowana. Na zadania z zakresu pomocy społecznej 

w 2020 roku, w trybie otwartego konkursu ofert, przeznaczono 

środki w wysokości 55.000,00 zł. Dotację otrzymały: 

 Stowarzyszenie Niepełnosprawnych „Bądźmy Razem” 

w Płońsku – 11.000,00 zł; 

 Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju 

„Spadochron” – 21.000,00 zł (aneksy do umowy); 

 Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom 

i Młodzieży Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku – 

18.000,00 zł; 

 Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział 

Rejonowy w Płońsku – 5.000,00 zł. 

Zadania zakresu pomocy społecznej w 2020 roku udało się 

ww. stowarzyszeniom zrealizować i kwoty otrzymane zostały 

wydatkowane w całości, zgodnie z przeznaczeniem. 

32. 396/2020 z dnia 

18.02.2020 r. 

zmieniająca Uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu 

rekrutacji i uczestnictwa w projekcie pt. „Nasz Nowy Dom – 

Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. 

W trakcie realizacji. Dokonano zmian w Uchwale Nr 306/2020 

Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 06.11.2020 r. Uchwała 

dotyczyła zatwierdzenia regulaminu rekrutacji uczestników 

projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy 

zastępczej w powiecie płońskim”, gdzie zostały określone 

szczegółowe zasady rekrutacji uczestników w Projekcie, tj.: 

 rekrutacja osób sprawujących rodzinną pieczę zastępczą wraz 

z osobami przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej; 

 rekrutacja osób z rodzin przeżywających trudności 

w pełnieniu funkcji opiekuńczo-wychowawczych; 

 rekrutacja na kandydatów na rodziców zastępczych. 
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33. 397/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia diagnoz edukacyjnych w zakresie 

obszaru wsparcia w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla 

rozwoju regionu, Działania 10.3 Doskonalenie zawodowe, 

Poddziałania 10.3.1 Doskonalenie zawodowe uczniów.   

Zrealizowana. Zatwierdzono diagnozy edukacyjne, które 

wykorzystano we wniosku do konkursu dotyczącego środków 

unijnych na rozwój szkolnictwa zawodowego. 

34. 398/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Królowej 

Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na utworzenie w Zespole Szkół 

w Czerwińsku z dniem 1 września 2020 r. nowego kierunku 

nauczania – technik eksploatacji portów i terminali – 

w Technikum w Czerwińsku nad Wisłą, jednak na rok szkolny 

2020/2021 nie było naboru (brak zainteresowania kandydatów). 

35. 399/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie nowego kierunku 

kształcenia zawodowego w Zespole Szkół im. Królowej 

Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na utworzenie w Zespole Szkół 

w Czerwińsku z dniem 1 września 2020 r. nowego kierunku 

nauczania – technik ogrodnik – w Technikum w Czerwińsku nad 

Wisłą, jednak na rok szkolny 2020/2021 nie było naboru (brak 

zainteresowania kandydatów). 

36. 400/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawę i montaż mebli oraz 

wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c. 

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: 300.001,00 zł w tym: 

Część 1) wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż 

mebli kuchennych 70.001,00zł; 
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Część 2) wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż 

mebli łazienkowych 10.000,00 zł; 

Część 3) wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż 

mebli do zabudowy 65.000,00  zł; 

Część 4) dostawa i montaż mebli wolnostojących 115.000,00  zł; 

Część 5) dostawa i uruchomienie sprzętu komputerowego i AGD 

40.000,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęła oferta następujących 

Wykonawców: 

Cz. 1: 

1. MATAGO GROUP M. G., Wrocław, cena oferty brutto 

35.070,00 zł; 

2. PPHU STUDIO 7, P.Ch., Sobków, cena oferty brutto 

20.100,00 zł; 

3. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

93.012,60 zł; 

4. KOMA R. K. Spółka Jawna, Radom, cena oferty brutto 

25.900,00 zł; 

Cz.2:  

1. MATAGO GROUP M. G., Wrocław, cena oferty brutto 

15.040,00 zł; 

2. PPHU STUDIO 7 P. Ch., Sobków, cena oferty brutto 3.930,00 

zł; 

3. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

21.500,40  zł; 

4. KOMA R. K. Spółka Jawna, Radom, cena oferty brutto 

12.600,00 zł; 

Cz. 3: 

1. MATAGO GROUP M.G., Wrocław, cena oferty brutto 

74.075,00 zł; 



16 
 

2. PPHU STUDIO 7 P. Ch., Sobków, cena oferty brutto 

43.000,00 zł; 

3. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

233.392,50  zł; 

4. KOMA R. K., Radom, cena oferty brutto 28.990,00  zł; 

Cz. 4: 

1. MATAGO GROUP M. G., Wrocław, cena oferty brutto 

95.584,00 zł; 

2. PPHU STUDIO 7 P. Ch., Sobków, cena oferty brutto 

80.700,00 zł; 

3. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

169 088,10 zł; 

4. KOMA R. K., Radom, cena oferty brutto 91.400,00 zł; 

Cz. 5: 

1. TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

228.831,66 zł; 

2. AZDATA C. L., Lidzbark, cena oferty brutto 129.400,00  zł. 

37. 401/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na wykonanie opracowań geodezyjnych 

i kartograficznych na 2020 r. 

Zrealizowana Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

17 lutego 2020 r., wpłynęły dwie oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: PRECYZJON W. G., Płońsk. Cena oferty: 

48,700,00 zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: USŁUGI GEODEZYJNE inż. R. M., Baboszewo. 

Cena oferty: 33.300,00 zł brutto. 

Ceny złożonych ofert służyły Zamawiającemu do ich oceny 

i porównania. Zgodnie z postanowieniami Zaproszenia 

i załącznikami do niego, Zamawiający udzielił zamówienia do 

limitu posiadanych środków. tj. do kwoty 27.000,00 zł. Limit 

posiadanych środków mógł ulec zwiększeniu maksymalnie do 

kwoty 32.520,00 zł.  
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W związku z powyższym Zarząd Powiatu na podstawie kryterium 

oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty podjął 

decyzję o wyborze oferty następującego Wykonawcy: USŁUGI 

GEODEZYJNE inż. R. M., Baboszewo. Cena oferty: 33.300,00 zł 

brutto. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie ww. zamówienia. zgodnie z wnioskiem Nr 6 

z dnia 11.02.2020 r. o wyrażenie zgody na wszczęcie 

postępowania wynosiła 27.000,00  zł. 

38. 402/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji projektu 

pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych 

pozostających bez pracy w powiecie płońskim (IV) 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego Programu 

Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, Osi 

priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 

1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego.   

Zrealizowana. Upoważniono Dyrektora Powiatowego Urzędu 

Pracy w Płońsku do realizacji projektu pozakonkursowego 

pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy 

w powiecie płońskim (IV) współfinansowanego przez Unię 

Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020, 

Osi priorytetowej I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działania 

1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na 

regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, 

Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielanie z Europejskiego 

Funduszu Społecznego. W dniu 09.06.2020 r. Dyrektor 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku podpisał umowę nr UDA-

POWR.01.01.01-14-0006/20-0  o dofinansowanie ww. projektu 

na okres od 01.01.2020 r. do  31.12.2022 r. 

39. 403/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XIX/128/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

26 lutego 2020 roku. 

40. 404/2020 z dnia 

26.02.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek 

organizacyjnych powiatu oraz kierowników powiatowych służb, 

inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań związanych 
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z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Płońskiego. 

41. 405/2020 z dnia 

03.03.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia Dyrektorowi 

Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku. 

Zrealizowana. Udzielono upoważnienia Pani Agnieszce Piekarz – 

Dyrektorowi PCPR w Płońsku do realizacji pilotażowego 

programu „Aktywny Samorząd” w ramach, którego udzielono 

dofinansowania osobom niepełnosprawnym. W ramach programu 

zostało złożonych 59 wniosków na łączną kwotę 311.663,00 zł. 

42. 406/2020 z dnia 

03.03.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

przez I Liceum Ogólnokształcące im. H. Sienkiewicza 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia 

przez I Liceum Ogólnokształcące w Płońsku ze Stowarzyszeniem 

„Graj z Krystianem” na 1 dzień, tj. 7 marca 2020 r. Umowa 

dotyczyła użyczenia hali sportowej znajdującej w budynku liceum 

w celu zorganizowania Turnieju Piłkarskiego o Puchar Starosty 

Płońskiego. 

43. 407/2020 z dnia 

10.03.2020 r. 

w sprawie zwolnienia p.o. dyrektora Poradni Psychologiczno 

– Pedagogicznej w Płońsku od tygodniowego obowiązku 

wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

Zrealizowana. Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Płońsku – Panią Ewę Długoszewską na okres od 

dnia 01.01.2020 r. do dnia 30.06.2020 r. 

44. 408/2020 z dnia 

10.03.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o  zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady 

Gminy w Jońcu w sprawie zaliczenia działek drogowych 

w miejscowości Popielżyn - Zawady znajdujących się na terenie 

Gminy Joniec do kategorii dróg gminnych. Uchwała została 

przekazana do Urzędu Gminy w Jońcu. 

45. 409/2020 z dnia 

11.03.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.03.2020 r. 

poz. 3797. 

46. 410/2020 z dnia 

11.03.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 409/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

11 marca 2020 roku. 
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47. 411/2020 z dnia 

11.03.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

48. 412/2020 z dnia 

17.03.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 20.03.2020 r. 

poz. 3810. 

49. 413/2020 z dnia 

17.03.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 412/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

17 marca 2020 roku. 

50. 414/2020 z dnia 

17.03.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

51. 415/2020 z dnia 

17.03.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół nr 2 w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół Nr 2 w Płońsku z Publiczną Szkołą Policealną 

z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć edukacyjnych. 

Przedmiotem umowy najmu była część lokali użytkowych 

znajdujących się w budynku szkoły przy ul. ks. Jerzego 

Popiełuszki. Umowa została zawarta na okres od dnia 01.04.2020 

r. do dnia 31.12.2020 r. Miesięczny czynsz został ustalony na 

kwotę 669,12 zł brutto. 

52. 416/2020 z dnia 

23.03.2020 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Z dniem 23 marca 2020 r. odwołano Pana Pawła 

Obermeyera ze stanowiska Dyrektora Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka 

Józefa Piłsudskiego w Płońsku. Wojewoda Mazowiecki 

Rozstrzygnięciem Nadzorczym z dnia 22 czerwca 2020 roku 

znak: WNP-P.4131.4.2020.PC stwierdził nieważność Uchwały 
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Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 

Uchwałą Nr 495/2020 z dnia 01.07.2020 r. Zarząd Powiatu 

postanowił wnieść skargę do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku znak: 

WNP-P.4131.4.2020.PC stwierdzające nieważność Uchwały 

Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie Wyrokiem 

z dnia 12 marca 2021 r. po rozpoznaniu skargi Zarządu Powiatu 

Płońskiego na rozstrzygnięcie Wojewody Mazowieckiego z dnia 

22.06.2020 r. w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały 

Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2020 r. Nr 416/2020 

oddalił skargę.  

Zarząd Powiatu Płońskiego, po otrzymaniu w dniu 16.04.2021r. 

ww. Wyroku, wystąpił do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego z wnioskiem z dnia 21.04.2021 r. 

o sporządzenie uzasadnienia. 

53. 417/2020 z dnia 

23.03.2020 r. 

w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Z dniem 23 marca 2020 r. powierzono pełnienie 

obowiązków Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

w Płońsku Panu Marcinowi Ozdarskiemu do czasu nawiązania 

stosunku pracy lub zawarcia umowy cywilnoprawnej z nowym 

Dyrektorem.  
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54. 418/2020 z dnia 

23.03.2020 r. 

w sprawie wykluczenia Wykonawcy oraz odrzucenia ofert 

Wykonawców w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli 

oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykluczeniu 

wykonawcy oraz odrzuceniu ofert złożonych przez 

Wykonawców: 

Część 1 zamówienia: wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa 

i montaż mebli kuchennych:  

Oferta nr 3: 

Zamawiający wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

Warszawa, który w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji z otwarcia ofert nie przekazał 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ww. dokumentu. Wykonawca nie przedstawił wymaganego 

dokumentu i tym samym nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zarząd Powiatu wykluczył Wykonawcę 

z postępowania, a jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. 

ustawy odrzucił. 

Oferta nr 1: Zamawiający wezwał Wykonawcę MATAGO 

GROUP M. G., Wrocław do udzielenia w wyznaczonym przez 

siebie terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty w trybie art. 90 ust.1a ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca nie 

udzielił wyjaśnień i tym samym nie udowodnił, że jego oferta nie 

zawiera rażąco niskiej ceny w stosunku do przedmiotu 

zamówienia. W związku z powyższym Zamawiający odrzucił 

ofertę Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. 
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Oferta nr 2: Zamawiający wezwał Wykonawcę PPHU STUDIO 7 

P. Ch., Sobków do udzielenia w wyznaczonym przez siebie 

terminie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty w trybie art. 90 ust.1a ustawy 

z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca 

udzielił wyjaśnień, w których poinformował, że cena jego oferty 

na to zadanie jest wynikiem błędu, niemożliwe jest wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ 

za cenę określoną w formularzu oferty. Wykonawca tym samym 

potwierdził, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 

3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 

ww. ustawy. 

Oferta nr 4: Zamawiający wezwał Wykonawcę KOMA R. K. 

Spółka Jawna, Radom do udzielenia w wyznaczonym przez siebie 

terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty w trybie art. 90 ust.1a ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca udzielił 

wyjaśnień, jednakże dokonana ocena złożonych wyjaśnień 

potwierdza, że niemożliwe jest wykonanie zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę określoną 

w formularzu oferty przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający podjął decyzję 

o odrzuceniu oferty Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 

ustawy Prawo zamówień publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 4) ww. 

ustawy. 

Część 2 zamówienia: wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa 

i montaż mebli łazienkowych:  
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Oferta nr 3: 

Zamawiający wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

Warszawa, który w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, z otwarcia ofert nie przekazał 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ww. dokumentu. Wykonawca nie przedstawił wymaganego 

dokumentu i tym samy nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Powiat Płoński wykluczył Wykonawcę 

z postępowania, a jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. 

ustawy odrzucił. 

Oferta nr 2: Zamawiający wezwał Wykonawcę PPHU STUDIO 7 

P. Ch., Sobków do udzielenia w wyznaczonym przez siebie 

terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty w trybie art. 90 ust.1a ustawy z dn. 

29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca udzielił 

wyjaśnień, w których poinformował, że cena jego oferty na to 

zadanie jest wynikiem błędu, niemożliwe jest wykonanie 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za 

cenę określoną w formularzu oferty. Wykonawca tym samym 

potwierdził, że jego oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku 

do przedmiotu zamówienia. W związku z powyższym 

Zamawiający podjął decyzję o odrzuceniu oferty Wykonawcy na 

podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

art. 89 ust. 1 pkt 4) ww. ustawy. 

Część 3 zamówienia: wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa 

i montaż mebli do zabudowy. 
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Oferta nr 3: 

Zamawiający wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

Warszawa, który w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, z otwarcia ofert nie przekazał 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ww. dokumentu. Wykonawca nie przedstawił wymaganego 

dokumentu i tym samy nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zarząd Powiatu podjął decyzję 

o wykluczeniu Wykonawcy z postępowania, a jego ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy odrzucił. 

Oferta nr 4: Zamawiający wezwał Wykonawcę KOMA R. K. 

Spółka Jawna, Radom do udzielenia w wyznaczonym przez siebie 

terminie wyjaśnień w tym złożenie dowodów dotyczących 

wyliczenia ceny oferty w trybie art. 90 ust.1a ustawy 

z dn. 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych. Wykonawca 

udzielił wyjaśnień, jednakże dokonana ocena złożonych 

wyjaśnień potwierdza, że nie możliwe jest wykonanie zamówienia 

zgodnie z wymaganiami określonymi w SIWZ za cenę określoną 

w formularzu oferty przez Wykonawcę. Oferta Wykonawcy 

zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

W związku z powyższym Zamawiający odrzucił ofertę 

Wykonawcy na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. 

Część 4 zamówienia: dostawa i montaż mebli wolnostojących:  

Zamawiający wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

Warszawa, który w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 
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internetowej informacji, z otwarcia ofert nie przekazał 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

ww. dokumentu. Wykonawca nie przedstawił wymaganego 

dokumentu i tym samy nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający jest wykluczył Wykonawcę 

z postępowania, a jego ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. 

ustawy odrzucił. 

Część 5 zamówienia: dostawa i uruchomienie sprzętu 

komputerowego i AGD:  

Oferta nr 3:  

Zamawiający wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., 

Warszawa, który w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie 

internetowej informacji, z otwarcia ofert nie przekazał 

Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa 

w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, do 

złożenia w wyznaczonym przez Zamawiającego  terminie 

ww. dokumentu. Wykonawca nie przedstawił wymaganego 

dokumentu i tym samy nie wykazał braku podstaw wykluczenia 

z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający jest zobowiązany 

wykluczyć Wykonawcę z postępowania, a jego ofertę na 

podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy odrzucić. 

Ponadto Wykonawca w formularzu oferty nie określił nazw 

producentów i modeli zaoferowanego sprzętu. Zamawiający nie 

mógł zweryfikować zgodności zaoferowanego przedmiotu 
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zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ. W związku 

powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy. 

Oferta nr 5: Wykonawca AZDATA C. L., Lidzbark w formularzu 

oferty zaoferował sprzęt niezgodny z wymaganiami 

Zamawiającego określonymi w SIWZ. W związku z powyższym 

na podstawie art.89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zarząd Powiatu był zobowiązany do odrzucenia 

oferty Wykonawcy. 

55. 419/2020 z dnia 

23.03.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty na Część 2, 3 i 4 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli 

oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

tj. cena znaczenie kryterium – 60%, okres gwarancji znaczenie 

kryterium - 40%, - ofertę najkorzystniejszą złożoną przez 

Wykonawcę: 

Część 2) wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż 

mebli łazienkowych: 

Oferta nr 4: KOMA R. K. Spółka Jawna, Radom; kryterium cena 

- 60,00 pkt; kryterium okres gwarancji - 40,00 pkt; łącznie -100,00 

pkt; 

Część 3) wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż 

mebli do zabudowy: Oferta nr 2: PPHU STUDIO 7 P. Ch., 

Sobków; Kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium okres gwarancji -  

40,00 pkt; Łącznie -100,00 pkt; 

Część 4) dostawa i montaż mebli wolnostojących: Oferta nr 2:  

PPHU STUDIO 7 P. Ch., Sobków;  kryterium cena - 60,00 pkt; 

kryterium okres gwarancji - 40,00 pkt; łącznie -100,00 pkt 

56. 420/2020 z dnia 

23.03.2020 r. 

w sprawie unieważnienia Części zamówienia 1 i Części 5 

zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu 

Części zamówienia 1 i Części 5 zamówienia w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
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wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz 

wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c. 

nieograniczonego na wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa 

i montaż mebli oraz wyposażenia do nowopowstałych placówek 

opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c: 

Część 1 zamówienia: Wykonawca PPHU STUDIO 7 P. Ch., 

Sobków wyjaśnił, że zaoferowana cena na Część 1 zamówienia 

była wynikiem błędu pracownika Wykonawcy. W związku 

z powyższym Zamawiający był zobowiązany odrzucić ofertę 

Wykonawcy zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 ust pkt 4) 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

Wykonawca KOMA R. K., Radom udzielił wyjaśnień, jednak 

dokonana ocena wyjaśnień potwierdziła, że oferta zawierała 

rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca MATAGO GROUP M. G., Wrocław 

w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie nie udzielił 

wyjaśnień w zakresie ceny zaoferowanej oferty i tym samym nie 

udowodnił, że jego oferta nie była rażąco niska w stosunku do 

przedmiotu zamówienia. Zamawiający był zobowiązany do 

odrzucenia jego oferty zgodnie z art. 90 ust. 3 w związku z art. 89 

ust pkt 4) ustawy Prawo zamówień publicznych.  

W dniu 13 marca 2020 r. Zamawiający wezwał Wykonawcę 

TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa do złożenia 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do grupy 

kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, Wykonawca nie przedstawił 

wymaganego dokumentu i tym samym nie wykazał braku podstaw 

wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt 12 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający był 

zobowiązany wykluczyć Wykonawcę z postępowania, a jego 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy odrzucić. 
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W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 1 

zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty niepodlegającej 

odrzuceniu. 

Część 5 zamówienia: w dniu 13 marca 2020 r. Zamawiający 

wezwał Wykonawcę TRONUS POLSKA Sp. z o.o., Warszawa 

do złożenia oświadczenia o przynależności lub braku 

przynależności do grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 

1 pkt 23 ustawy Prawo zamówień publicznych, Wykonawca nie 

przedstawił wymaganego dokumentu i tym samy nie wykazał 

braku podstaw wykluczenia z postępowania. Zgodnie z art. 24 ust. 

1 pkt 12 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający był 

zobowiązany wykluczyć Wykonawcę z postępowania, a jego 

ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 5 ww. ustawy odrzucić. 

Ponadto Wykonawca w formularzu oferty nie określił nazw 

producentów i modeli zaoferowanego sprzętu. Zamawiający nie 

mógł zweryfikować zgodności zaoferowanego przedmiotu 

zamówienia z wymaganiami określonymi w SIWZ. W związku 

powyższym na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo 

zamówień publicznych Zamawiający był zobowiązany do 

odrzucenia oferty Wykonawcy. 

Wykonawca AZDATA C. L., Lidzbark w formularzu oferty 

zaoferował sprzęt niezgodny z wymaganiami Zamawiającego 

określonymi w SIWZ. W związku powyższym na podstawie 

art.89 ust. 1 pkt 2  ustawy Prawo zamówień publicznych 

Zamawiający był zobowiązany do odrzucenia oferty 

Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści SIWZ 

z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3 ustawy. 
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W związku z powyższym na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zarząd Powiatu unieważnił 

postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na część 

5 zamówienia, ponieważ nie złożono żadnej oferty 

niepodlegającej odrzuceniu. 

57. 421/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie dodatkowego 

zatrudnienia przez pełniącego obowiązki dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę Panu Marcinowi Ozdarskiemu – 

pełniącemu obowiązki dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku na dodatkowe zatrudnienie poprzez 

wykonywanie dalszej pracy w charakterze lekarza w ramach 

umów o współpracę.  

58. 422/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.04.2020 r. 

poz. 4302. 

59. 423/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 422/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

27 marca 2020 r. 

60. 424/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

61. 425/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia minimalnych stawek 

czynszu pomieszczeń wchodzących w skład nieruchomości 

przekazanych powiatowym jednostkom organizacyjnym w 

trwały zarząd. 

Zrealizowana. Uchwała jest stosowana przez jednostki 

organizacyjne posiadające nieruchomości przekazane w trwały 

zarząd podczas zawierania umów najmu lub dzierżawy oraz 

określania opłat eksploatacyjnych. 

62. 426/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzenia odbioru 

robót budowlanych w ramach zadania pn.: „Przebudowa sali 

Zrealizowana. Powołano Komisję w składzie: Izabela Katarzyna 

Koper-Przewodnicząca Komisji, Tomasz Burłak – Zastępca 

Przewodniczącego Komisji, Karina Kmiecińska i Anna Stańczak 
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gimnastycznej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących 

w Płońsku”.  

– Członkowie Komisji. Szczegółowe zasady pracy Komisji oraz 

zakres obowiązków określa regulamin będący załącznikiem do 

niniejszej uchwały.  

63. 427/2020 z dnia 

27.03.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

Zrealizowana. Uchwalony Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku, wprowadzono do 

stosowania zarządzeniem nr 11/2020 z dnia 01.04.2020 r. 

64. 428/2020 z dnia 

31.03.2020 r. 

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu 

Powiatu Płońskiego za 2019 rok, sprawozdania finansowego 

Powiatu Płońskiego za 2019 rok, informacji o stanie mienia 

Powiatu Płońskiego na dzień 31.12.2019 roku oraz 

sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku za 2019 rok. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu 

Płońskiego sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu 

Płońskiego za 2019 rok, sprawozdanie finansowe Powiatu 

Płońskiego za 2019 rok, informację o stanie mienia Powiatu 

Płońskiego na dzień 31.12.2019 roku oraz sprawozdanie 

roczne z wykonania planu finansowego Samodzielnego 

Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za 

2019 rok. Uchwałą Nr XXIII/141/2020 z dnia 24 czerwca 

2020 roku Rada Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Płońskiego za 2019 rok. Uchwałą 

Nr XXIII/142/2020 z dnia 24 czerwca 2020 Rada Powiatu 

Płońskiego udzieliła Zarządowi Powiatu Płońskiego absolutorium 

z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2019 rok. 

65. 429/2020 z dnia 

31.03.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XX/34/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

31 marca 2020 roku. 

66. 430/2020 z dnia 

31.03.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

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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67. 431/2020 z dnia 

07.04.2020 r. 

w sprawie nieodpłatnego przyjęcia darowizn przez Dom 

Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez Dom Dziecka 

słodyczy w ilości 528 sztuk, art. chemicznych w ilości 211 sztuk, 

o łącznej wartości 2.242,50 zł. 

68. 432/2020 z dnia 

16.04.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 16.04.2020 r. 

poz. 4813. 

69. 433/3030z dnia 

16.04.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 432/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

16 kwietnia 2020 roku. 

70. 434/2020 z dnia 

16.04.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

71. 435/2020 z dnia 

16.04.2020 r. 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie stawki 

czynszu. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę Zespołowi Szkół nr 1 w Płońsku 

na zmniejszenie stawki czynszu do wysokości 10,00 zł netto plus 

obowiązująca stawka podatku VAT na okres od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do czasu zniesienia stanu epidemii wirusa COVID- 19:  

 w umowie nr 25/2019 najmu lokalu zawartej dnia 30.08.2019 r. 

ze S.K.;  

 w umowie nr 26/2019 najmu sali gimnastycznej zawartej 

30.08.2019 r. z F.H.U. „Bartek” H. B.  

Wyrażono zgodę Zespołowi Szkół nr 2 w Płońsku na zmniejszenie 

stawki czynszu do wysokości 10,00 zł netto plus obowiązująca 

stawka podatku VAT na okres od dnia 1 kwietnia 2020 r. do czasu 

zniesienia stanu epidemii wirusa COVID - 19:  

 w umowie najmu lokalu zawartej dnia 31.08.2017 r. z R. D., 

w umowie najmu zawartej dnia 27.03.2020 r. z Publiczną 

Szkołą Policealną.  
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72. 436/2020 z dnia 

21.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie 

drukarki laserowej przez Powiat Płoński dla Komendy 

Powiatowej Policji w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie przez 

Powiat Płoński dla Komendy Powiatowej Policji w Płońsku 

drukarki laserowej kolorowej OKI C511dn o wartości 

początkowej 850,00 zł i numerze inwentarzowym 8-80-016 

p. 118. 

73. 437/2020 z dnia 

21.04.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie stawki czynszu. Zrealizowana. Wyrażono zgodę I Liceum Ogólnokształcącemu 

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku na zmniejszenie stawki 

czynszu do wysokości 14,00 zł netto na okres od dnia 1 kwietnia 

2020 r. do czasu zniesienia stanu epidemii wirusa COVID - 19 

w umowie najmu powierzchni pod automaty samosprzedające 

zawartej dnia 30.09.2019 r. z firmą MEGA reprezentowaną przez 

R. J.  

74. 438/2020 z dnia 

21.04.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na dostawę i uruchomienie sprzętu 

komputerowego  i AGD. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro na dostawę i uruchomienie sprzętu komputerowego 

i AGD wybrał, na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. cena znaczenie kryterium- 

100 % - ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę: 

ALLTECH S.J. Z.P.A.P., Płock. Kwota, jaką Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia wynosiła: 

85.040,00 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły następujące oferty: 

1. Tronus Polska Sp. Z o.o., Warszawa, cena oferty brutto 

39.995,18 zł; 

2. Biuro Inżynieryjne Martex M. P., Krzeszów, cena oferty brutto 

139.400,82 zł; 

3. AZDATA C. L., Lidzbark cena oferty brutto 138.150,00 zł; 

4. ALLTECH S. J. Z. P. A. P., Płock, cena oferty brutto 

101.851,38 zł. 
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Zarząd Powiatu podjął decyzję o zwiększeniu środków 

zabezpieczonych na realizację zamówienia do kwoty 

najkorzystniejszej oferty, tj. o  16.811,38 zł oraz dokonał wyboru 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy ALLTECH S.J. Z.P.A.P., 

Płock na podstawie kryteriów oceny ofert - cena 100%, oferta 

uzyskała 100 pkt. 

75. 439/2020 z dnia 

21/04.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na wykonanie aranżacji, wykonanie, 

dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do 

nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c, 

w zakresie wykonania aranżacji, wykonania, dostawy 

i montażu mebli kuchennych. 

Zrealizowana. W dniu 07.04.2020 r. godz. 1000 upłynął termin 

składania ofert w ww. postępowaniu.  

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia wynosiła: 70.001,00 zł brutto. 

W postępowaniu wpłynęły następujące oferty: 

1) Tronus Polska Sp. Z o.o., Warszawa, cena oferty brutto: 

69.974,92 zł; 

2) Matago Group M. G.,  Wrocław, cena oferty brutto 

64.980,00 zł; 

3) KOMA R. K., Radom, cena oferty brutto 67.390,00 zł; 

4) Biuro Inżynieryjne DOT T. D., Rokietnica, cena oferty brutto 

43.665,00 zł; 

5) FHU ANEX W. S., Tarnów, cena oferty brutto 59.864,10 zł; 

6) Zamek Design Sp. z o.o. ul., Łódź, cena oferty brutto 

53.630,46 zł; 

7) DAVO MEBLE D. G., Gdańsk, cena oferty brutto 

28.674,00 zł; 

8) PHU BMS Sp. J. Z. B., Kwidzyn, cena oferty brutto 34.540,00 

zł; 

9) Color Wood J. K., Winnica cena oferty brutto 100.884,60 zł. 

Zarząd Powiatu dokonał wyboru oferty Wykonawcy Zamek 

Design Sp. z o.o., Łódź, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty, oferta uzyskała 

100 pkt. 
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76. 440/2002 z dnia 

21.04.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu 

do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu 

niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia.   

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Zespołu Szkół w Raciążu. 

77. 441/2020 z dnia 

28.04.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 14.05.2020 r. 

poz. 5558. 

78. 442/2020 z dnia 

28.04.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 441/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

18 kwietnia 2020 roku. 

79. 443/2020 z dnia 

28.04.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

80. 444/2020 z dnia 

28.04.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w Płońsku do dokonywania czynności 

w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do realizacji przez 

ucznia lub nauczyciela zajęć z wykorzystaniem metod i 

technik kształcenia na odległość lub innego sposobu 

kształcenia.   

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Zespołu Szkół nr 1 

w Płońsku. 

81. 445/2020 z dnia 

28.04.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół 

im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą do 

dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu 

niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia.   

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Zespołu Szkół 

im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad Wisłą.  
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82. 446/2020 z dnia 

29.04.2020 r. 

w sprawie realizacji w 2020 r. Modułu III programu 

Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych pn. „Pomoc osobom niepełnosprawnym 

poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych 

wywołanych chorobami zakaźnymi” oraz udzielenia 

upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy 

Rodzinie w Płońsku. 

Zrealizowana. Wysokość pomocy w ramach Programu wynosiła 

500,00 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że 

okres, na jaki mogło zostać przyznane świadczenie, nie mógł być 

dłuższy niż 5 miesięcy. W każdym z miesięcy, wykazanych we 

wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, 

obowiązkowo musiał wystąpić brak możliwości korzystania 

z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres, co najmniej 

5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych. Wnioski 

w ramach Moduł III były przyjmowane do dnia 16.11.2020 r., 

z dofinansowania skorzystało 146 osób. Ogólna kwota 

wypłaconych środków wynosiła 191.000,00 zł. 

83. 447/2020 z dnia 

07.05.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na wykonanie aranżacji, wykonanie, 

dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia do 

nowopowstałych placówek opiekuńczo-wychowawczych, 

zlokalizowanych w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4c, w 

zakresie wykonania aranżacji, wykonania, dostawy i montażu 

mebli kuchennych. 

Zrealizowana. W dniu 7 maja 2020 r. Wykonawca Zamek Design 

Sp. z o.o., Łódź, którego oferta została wybrana, jako 

najkorzystniejsza w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na 

wykonanie aranżacji, wykonanie, dostawa i montaż mebli oraz 

wyposażenia do nowopowstałych placówek opiekuńczo-

wychowawczych, zlokalizowanych w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 4c, w zakresie wykonania aranżacji, wykonania, 

dostawy i montażu mebli kuchennych, poinformował o uchyleniu 

się od podpisania umowy. W związku z powyższym Zarząd 

Powiatu dokonał ponownego wyboru oferty najkorzystniejszej 

spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego 

badania i oceny, złożonej przez Wykonawcę: FHU ANEX W.S., 

Tarnów. 

84. 448/2020 z dnia 

07.05.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na dostawę laptopów na potrzeby 

zdalnego nauczania dla uczniów i nauczycieli szkół powiatu 

płońskiego. 

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 

30 kwietnia 2020 r., wpłynęło 10 ofert:  

1) PRO-PC P. C., Hipolitów. Cena oferty: 99.823,26 zł,  

2) AT Computers s.c. J. M. B. M., P.; Cena oferty: 99.954,23 zł; 
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3) NTT Technology Sp. z o.o., Warszawa – Wesoła; cena oferty: 

113.100,80 zł; 

4) Web-Profil M. K., Piekary Śląskie; cena oferty: 133.135,20 zł; 

5) SUNTAR Sp. z o.o., Tarnów; cena oferty: 109.051,80 zł; 

6) Centrum informatyczne Polsoft s.c. A. S., E.  K., Warszawa; 

cena oferty: 113.110,80 zł; 

7) Ogólnopolska Grupa IT D. W., Olsztyn; cena oferty: 

98.714,88 zł; 

8) FHU Horyzont K. L., Gorlice; cena oferty: 102.828,00 zł; 

9) CPU ZETO Sp. z o.o., Jelenia Góra; cena oferty: 

106.612,00 zł; 

10) „Matcom” M. S. Z., Szczytno; cena oferty: 97.686,60 zł. 

Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 30.04.2020 r., 

wpłynęły drogą elektroniczną oferty Wykonawców:  

1) Alltech Sp. J. Z. P., A. P., Płock; cena oferty za 44 szt.: 

110.134,20 zł; 

2) REDICREO S.C. W. K., Kraków. cena oferty za 44 szt.: 

124.476,00 zł. 

Zgodnie ze zmianą treści Zaproszenia do złożenia oferty cenowej 

z dnia 28.04.2020 r., Zamawiający dopuścił możliwość składnia 

ofert drogą elektroniczną, jednak zastrzegł, iż w przypadku 

złożenia oferty drogą elektroniczną ofertę wraz z załącznikami 

należy sporządzić w języku polskim, z zachowaniem formy 

elektronicznej podpisać kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym przez osobę/y upoważnioną/e do reprezentowania 

zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną 

w dokumencie rejestrowym lub innym dokumencie, właściwym 

dla formy organizacyjnej Wykonawcy, albo przez 

upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy, pod rygorem 

nieważności, do upływu terminu składania ofert, czyli do dnia 
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30.04.2020 r. Liczyła się data i godzina wpływu oferty na 

skrzynkę pocztową. Do wskazanej godziny Wykonawca 

zobowiązany był na ww. adres e -mail: wysłać wiadomość 

z hasłem do odszyfrowania oferty. Brak hasła w wyznaczonym 

terminie było równoważne z niezłożeniem oferty. Ww. oferty nie 

zostały zabezpieczone hasłem do odszyfrowania.  

Oferty następujących Wykonawców zostały odrzucone:  

1) Oferta Nr 5: SUNTAR Sp. z o.o., Tarnów; 

2) Oferta Nr 10: „Matcom” M. S. Z., Szczytno. 

Zarząd Powiatu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w Zaproszeniu do złożenia oferty cenowej, tj. najniższa cena, 

podjął decyzję o wyborze oferty następującego Wykonawcy: 

Ogólnopolska Grupa IT D. W., Olsztyn; oferta Wykonawcy 

uzyskała 100 pkt wg kryterium oceny ofert. Cena oferty 98.714,88 

zł za 44 sztuki. 

85. 449/2020 z dnia 

12.05.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 12.05.2020 r. 

poz. 5646. 

86. 450/2020 z dnia 

12.05.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 449/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

12 maja 2020 roku. 

87. 451/2020 z dnia 

12.05.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

88. 452/2020 z dnia 

19.05.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 

im. Leona Rutkowskiego w Płońsku do dokonywania 

czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do 

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 
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realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia. 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Zespołu Szkół nr 2 

w Płońsku. 

89. 453/2020 z dnia 

19.05.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora I Liceum 

Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku 

do dokonywania czynności w zakresie użyczania sprzętu 

niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia. 

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do I Liceum 

Ogólnokształcącego w Płońsku. 

90. 454/2020 z dnia 

19.05.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Płońsku do dokonywania 

czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do 

realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia. 

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Płońsku. 

91. 455/2020 z dnia 

19.05.2020 r. 

w sprawie upoważnienia dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Jońcu do dokonywania 

czynności w zakresie użyczania sprzętu niezbędnego do 

realizacji przez ucznia lub nauczyciela zajęć 

z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

lub innego sposobu kształcenia. 

Zrealizowana. Uchwała umożliwiła dyrektorowi szkoły 

wypożyczać sprzęt komputerowy dla uczniów i nauczycieli do 

zdalnej nauki. Uchwałę przekazano do Specjalnego Ośrodka 

Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

92. 456/2020 z dnia 

19.05.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 

w Płońsku. 

93. 457/2020 z dnia 

25.05.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 

projektowej dot. przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji 

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 
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i zmiany sposobu użytkowania budynków zlokalizowanych 

przy ul. dr Leona Rutkowskiego 14 w Płońsku. 

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: 300.000,00 zł.  

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące 

oferty: 

1) MICRONET ART SP Z O.O., Kalisz, cena oferty brutto 

117.957,00 zł; 

2) NEOEnergetyka Sp. z o. o., Warszawa, cena oferty brutto 

206.517,00 zł;  

3) K.A.S.P. A. K. Studio Projektowe os. Rzeczypospolitej 3, 

Poznań, cena oferty brutto 170.355,00 zł; 

4) Studio Architektury Gamma Sp. z o.o., Białystok, cena oferty 

brutto 194.340,00 zł; 

5) Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

INWESTPROJEKT sp. z o.o., Białystok, cena oferty brutto 

132.840,00 zł; 

6) Polska Grupa Projektowo-Wykonawcza Sp. z o.o., Warszawa, 

cena oferty brutto 269.370,00 zł; 

7) Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI, 

Kielce, cena oferty brutto 120.540,00 zł; 

8) MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k., Kraków, cena 

oferty brutto 169.000,00 zł; 

9) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 

sp. z o.o., Ciechanów, cena oferty brutto 292.740,00 zł. 



40 
 

94. 458/2020 z dnia 

25.05.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie ogłoszenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. W ogłoszeniu o konkursie na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku poprawiono 

błędny zapis oraz wydłużono termin składania ofert. 

95. 459/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 03.06.2020 r. 

poz. 6165. 

96. 460/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 449/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

12 maja 2020 roku. 

97. 461/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

98. 462/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie remontu infrastruktury sportowej na terenie 

Zespołu Szkół nr 2 w Płońsku w ramach realizacji inwestycji 

pn. „Przywrócenie wartości użytkowej poprzez remont sali 

gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Płońsku”.  

Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym 

w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie 

z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne 

właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo 

zamówień publicznych. Do zadań Komisji należała 

w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców warunków 

udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na podstawie 

kryteriów oceny określonych w 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: 283.500,00 zł brutto. 

W terminie składania ofert, tj. do dnia 17 czerwca 2020 r., 

wpłynęły następujące oferty: 
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1) A. K. T. N. PPUH IKAN s.c., Ciechanów. Cena oferty: 

292.740,00 zł brutto; okres gwarancji: 60 miesięcy;  

2) P.H.U. PREMIUM M. P., Ojrzeń. Cena oferty: 297.963,49 zł 

brutto; okres gwarancji: 60 miesięcy. 

99. 463/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie sprawozdania finansowego Powiatu Płońskiego za 

2019 rok. 

Zrealizowana. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego 

sprawozdanie finansowe Powiatu Płońskiego za 2019 rok. 

Uchwałą Nr XXIII/141/2020 z dnia 24 czerwca 2020 roku Rada 

Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Płońskiego za 2019 rok. 

100. 464/2020 z dnia 

29.05.2020 r. 

w sprawie przedstawienia Radzie Powiatu Płońskiego Raportu 

o stanie Powiatu Płońskiego za 2019 rok. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego przedstawił Radzie 

Powiatu Płońskiego Raport o stanie Powiatu Płońskiego za 

2019 rok. Raport był przedmiotem obrad XXIII sesji Rady 

Powiatu w dniu 24 czerwca 2019 roku. 

101. 465/2020 z dnia 

08.06.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku.  

Zrealizowana. Podjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 1 w Płońsku(w szkole 

i na terenie wokół szkoły). Uchwałę przekazano do ZS nr 1 

w Płońsku. 

102. 466/2020 z dnia 

08.06.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu  

przez Zespół Szkół nr 1 w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku z Uczelnią Techniczno-Handlową na 

okres od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2025 r. Miesięczny 

czynsz został ustalony na kwotę 1.406,41 zł brutto. 

103. 467/2020 z dnia 

10.06.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

W związku z niewyłonieniem kandydata Komisja konkursowa 

uznała, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, ogłoszonego 

dnia 10.06.2020 r., nie wybrano kandydata na dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 
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104. 468/2020 z dnia 

10.06.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Płońsku. 

105. 469/2020 z dnia 

10.06.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego 

w Płońsku. 

106. 470/2020 z dnia 

10.06.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu. 

Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na 

stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-

Wychowawczego w Jońcu. 

107. 471/2020 z dnia 

10.06.2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku. 

108. 472/2020 z dnia 

17.06.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego - Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 

18 czerwca 2020 r. do dnia 19 czerwca 2020 r. w związku 

z planowaną nieobecnością Wicestarosty Płońskiego. 

109 473/2020 z dnia 

22.06.2020 r. 

w sprawie odrzucenia ofert Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na 

112.opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy, 

rozb113.udowy, termomodernizacji i zmiany sposobu 

użytkowania budynków zlokalizowanych przy ul. dr Leona 

Rutkowskiego 14 w Płońsku. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu ofert 

złożonych w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie usługi 

polegającej na opracowaniu dokumentacji projektowej dotyczącej 

przebudowy, rozbudowy, termomodernizacji i zmiany sposobu 

użytkowania budynków zlokalizowanych przy ul. dr Leona 

Rutkowskiego 14 w Płońsku przez Wykonawców: 

1) Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych 

sp. z o.o., Ciechanów; 

2) MICRONET ART SP. z o.o., Kalisz;  

3) Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

INWESTPROJEKT sp. z o.o.,  Białystok; 
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4) Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI, 

Kielce. 

Wykonawcy: 

1) MICRONET ART SP Z O.O.,  Kalisz; 

2) Przedsiębiorstwo Projektowania i Usług Inwestycyjnych 

INWESTPROJEKT sp. z o. o., Białystok; 

3) Spółdzielnia Pracy INWESTPROJEKT ŚWIĘTOKRZYSKI,  

Kielce;  

złożyli oferty zawierające rażąco niską cenę. W związku 

z powyższym Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu ich 

ofert. Zarząd Powiatu podjął również decyzję o odrzuceniu oferty 

Wykonawcy Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług 

Inwestycyjnych sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie, ponieważ 

Wykonawca wniósł wadium w sposób nieprawidłowy. 

110. 474/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko 

Dyrektora Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku – nowym 

dyrektorem została Pani Ewa Długoszewska. 

111. 475/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Poradni 

Psychologiczno-Pedagogicznej w Płońsku Pani Ewie 

Długoszewskiej na okres od dnia 01.07.2020 r. do dnia 31.08.2024 

r. 

112. 476/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Ewę Długoszewską – 

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. Upoważnienia udzielono na 

czas określony od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku. 

Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy. 
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113. 477/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Poradni 

Psychologiczno – Pedagogicznej w Płońsku. 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Ewie 

Długoszewskiej – Dyrektorowi 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. Pełnomocnictwa udzielono na czas 

określony od dnia 1 lipca 2020 roku do 31 sierpnia 2024 roku. 

Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania 

stosunku pracy. 

114. 478/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Zespole Szkół nr 2 Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Podjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół nr 2 Leona 

Rutkowskiego w Płońsku (w szkole i na terenie wokół szkoły). 

Uchwałę przekazano do ZS nr 2 w Płońsku. 

115. 479/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Zespole Szkół w Raciążu. 

Zrealizowana. Podjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół w Raciążu (w szkole i na 

terenie wokół szkoły). Uchwałę przekazano do ZS w Raciążu. 

116. 480/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w I Liceum Ogólnokształcącym im. Henryka Sienkiewicza 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Podjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w I Liceum Ogólnokształcącym 

im. Henryka Sienkiewicza w Płońsku (w szkole i na terenie wokół 

szkoły). Uchwałę przekazano do I LO w Płońsku. 

117. 481/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Przyjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 

w Płońsku (w placówce i na terenie wokół placówki). Uchwałę 

przekazano do CKZ nr 1 w Płońsku. 

118. 482/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na wykonanie usługi polegającej na 

Zrealizowana. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na 

wykonanie usługi polegającej na opracowaniu dokumentacji 
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opracowaniu dokumentacji projektowej w ramach realizacji 

inwestycji pn. „Termomodernizacja fundamentów 

i modernizacja piwnic w budynku Starostwa Powiatowego 

w Płońsku przy ul. Płockiej 39 oraz pełnienie nadzoru 

autorskiego”. 

 

projektowej w ramach realizacji inwestycji 

pn.,, Termomodernizacja fundamentów i modernizacja piwnic 

w budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku przy 

ul. Płockiej 39 oraz pełnienie nadzoru autorskiego” Zarząd 

Powiatu na podstawie kryteriów oceny ofert określonych 

w Zaproszeniu do złożenia oferty, tj. cena znaczenie kryterium- 

100% - wybrał ofertę najkorzystniejszą złożoną przez 

Wykonawcę: A. S. Biuro Projektowe, Płońsk.  

119. 483/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie usługi polegającej na 

opracowaniu dokumentacji projektowej dot. przebudowy, 

rozbudowy, termomodernizacji i zmiany sposobu 

użytkowania budynków zlokalizowanych przy ul. dr Leona 

Rutkowskiego 14 w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie 

zgody na wszczęcie postępowania, wynosiła: 300.000,00 zł.  

Zarząd Powiatu wybrał, jako najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, tj. cena znaczenie kryterium - 60%, 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia – 

40%, - ofertę najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę: 

MERITUM Grupa Budowlana Sp. z o.o. Sp. k., Kraków; 

Kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40,00 pkt; łącznie -100,00 

pkt. 

120. 484/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXIII/144/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

24 czerwca 2020 roku. 

121. 485/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

uchwały w sprawie zmiany planów finansowych zadań 

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 

jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 
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122. 486/2020 z dnia 

24.06.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

123. 487/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 09.07.2020 r. 

poz. 7613. 

124. 488/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 487/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego 

z dnia 1 lipca 2020 roku. 

125. 489/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

126. 490/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku.  

 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Płońsku polegających na dostosowaniu 

zadań realizowanych przez Referat Rolnictwa, Leśnictwa 

i Ochrony Środowiska do obowiązujących przepisów prawa. 

127. 491/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie remontu infrastruktury 

sportowej na terenie Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku w ramach 

realizacji inwestycji pn. „Przywrócenie wartości użytkowej 

poprzez remont sali gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Płońsku”. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

wykonanie remontu infrastruktury sportowej na terenie Zespołu 

Szkół Nr 2 w Płońsku w ramach realizacji inwestycji 

pn. „Przywrócenie wartości użytkowej poprzez remont sali 

gimnastycznej przy ZS Nr 2 w Płońsku” Wykonawcy: A. K. T. N. 

PPUH IKAN s.c., Ciechanów; kryterium cena – 60,00 pkt; 
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kryterium okres gwarancji – 40,00 pkt; łącznie -100,00 pkt. Cena 

oferty: 292.740,00 zł brutto. Okres gwarancji: 60 miesięcy. 

128. 492/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

129. 493/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora Zespołu 

Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. 

Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

130. 494/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie powołania komisji konkursowej w celu 

przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

Zrealizowana. Powołano komisję konkursową, która dokonała 

wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego w Jońcu. 

131. 495/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Warszawie na Rozstrzygniecie 

Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 

2020 roku znak: WNP-P.4131.4.2020.PC. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego postanowił wnieść 

skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 

na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody Mazowieckiego z dnia 

22 czerwca 2020 roku znak: WNP-P.4131.4.2020.PC 

stwierdzające nieważność Uchwały Nr 416/2020 Zarządu Powiatu 

Płońskiego z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie odwołania 

Dyrektora Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

132. 496/2020 z dnia 

01.07.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Zmieniono skład komisji konkursowej w związku 

z usprawiedliwioną nieobecnością jednego z członków komisji 

konkursowej. 

133. 497/2020 z dnia 

07.07.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Zmieniono skład komisji konkursowej w związku 

z usprawiedliwioną nieobecnością jednego z członków komisji 

konkursowej. 

134. 498/2020 z dnia 

07.07.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie powołania komisji 

konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na 

Zrealizowana. Zmieniono skład komisji konkursowej w związku 

z usprawiedliwioną nieobecnością jednego z członków komisji 

konkursowej. 
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stanowisko dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno - 

Wychowawczego w Jońcu. 

135. 499/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom Dziecka 

im. J. Korczaka w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na przyjęcie przez Dom Dziecka 

art. spożywczych w ilości 158 szt., 50 kg, o łącznej wartości 

646,00 zł. 

136. 500/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o  pozbawienie  kategorii drogi   

powiatowej. 

 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu 

Powiatu w Ciechanowie z dnia 2 lipca 2020 r. w sprawie 

pozbawienia drogi nr 07540 (1227W) Wola Wodzyńska – Nowa 

Wieś kategorii drogi powiatowej i zaliczenia do kategorii drogi 

gminnej. Uchwała została przekazana do Zarządu Powiatu 

w Ciechanowie. 

137. 501/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Ogłoszono konkurs na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Komisja konkursowa powołana do wyboru kandydata na 

stanowisko Dyrektora SP ZZOZ w Płońsku im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku wybrała Pana Marcina Ozdarskiego jako 

kandydata na stanowisko Dyrektora szpitala. W dniu 1 września 

2020 r. Zarząd Powiatu Płońskiego Uchwałą Nr 550/2020 powołał 

Pana Marcina Ozdarskiego na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

138. 502/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie dokonania wyboru firmy audytorskiej do 

przeprowadzenia badania sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Wybrano firmę audytorską – Biuro Audytorskie 

Prowizja sp. z o.o. – do przeprowadzenia badania sprawozdań 

finansowych SPZZOZ w Płońsku za rok 2019 i 2020. Uchwałę 

przekazano do SPZZOZ w Płońsku. 

139. 503/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Jońcu. 

 

Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu, 

nowym dyrektorem została Pani Iwona Leszczyńska. 
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140. 504/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku, nowym 

dyrektorem została Pani Ewa Głuchowska. 

141. 505/2020 z dnia 

17.07.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Zatwierdzono konkurs na stanowisko dyrektora 

Zespołu Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku, nowym 

dyrektorem została Pani Bożena Weronika Dzitowska. 

142. 506/2020 z dnia 

20.07.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego – 

Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do złożenia oświadczenia 

woli w imieniu Zarządu Powiatu Płońskiego w przedmiocie 

wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 

w Warszawie na Rozstrzygnięcie Nadzorcze Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 22 czerwca 2020 roku znak: WNP-

P.4131.4.2020.PC stwierdzające nieważność Uchwały 

Nr 416/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 23 marca 2020 r. 

w sprawie odwołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 

143. 507/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wójta Gminy 

Baboszewo w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi wewnętrznej o długości 460 m oznaczonej nr dz. ew. 192/10, 

189/5, 186/8, 185/2, 120/8, 121/2, 123/8 w obrębie ewidencyjnym 

1 (Baboszewo), gm. Baboszewo do kategorii dróg gminnych. 

Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy w Baboszewie. 

144. 508/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie uzgodnienia wprowadzenia monitoringu wizyjnego 

w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi w Czerwińsku nad 

Wisłą 

Zrealizowana. Podjęto uchwałę w sprawie zasad funkcjonowania 

monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół im. Królowej Jadwigi 

w Czerwińsku nad Wisłą (w szkole i na terenie wokół szkoły). 

Uchwałę przekazano do ZS w Czerwińsku nad Wisłą. 

145. 509/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 
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nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

mianowanego, nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Płońsku - oligofrenopedagogika. 

146. 510/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego, nauczycielki Zespołu Szkół nr 1 w Płońsku - 

przedmioty zawodowe (fryzjer). 

147. 511/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego, nauczycielki I Liceum Ogólnokształcącego 

w Płońsku - język polski. 

148. 512/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego, nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Płońsku - oligofrenopedagogika. 

149. 513/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do 

przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla 

nauczyciela kontraktowego na stopień nauczyciela 

mianowanego.  

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła 

postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela 

mianowanego, nauczycielki Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Płońsku - oligofrenopedagogika. 

150. 514/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie sposobu wynagradzania ekspertów z listy Ministra 

Edukacji Narodowej powołanych do składu komisji 

egzaminacyjnych dla nauczycieli szkół prowadzonych przez 

Powiat Płoński ubiegających się o awans na stopień 

nauczyciela mianowanego. 

Zrealizowana. Ustalono wynagrodzenie dla eksperta za 

przeprowadzenie jednego egzaminu dla nauczycieli szkół 

prowadzonych przez Powiat Płoński ubiegających się o awans na 

stopień nauczyciela mianowanego w wysokości 150,00 zł brutto. 

151. 515/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXV/153/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

27 lipca 2020 roku. 
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152. 516/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

153. 517/2020 z dnia 

27.07.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

154. 518/2020 z dnia 

31.07.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Artura Adamskiego – Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 4 sierpnia 

2020 r. do dnia 17 sierpnia 2020 r. w związku z planowaną 

nieobecnością Starosty Płońskiego. 

155. 519/2020 z dnia 

31.07.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego – 

Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 17 sierpnia 

2020 r. do dnia 28 sierpnia 2020 r. w związku z planowaną 

nieobecnością Wicestarosty Płońskiego. 

156. 520/2020 z dnia 

31.07.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń Starostwa 

Powiatowego w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu 

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 na podstawie 

kryteriów oceny określonych w SIWZ.  
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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: 1.093.250,00 zł brutto, 

w tym na:  

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 - 509.194,00  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 - 

255.000,00  zł;  

Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na 

potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego - 

329.056,00  zł.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: TANKPAL Sp. z o.o., Słupno, Część 3 - 

256.736,81 zł; 

2) Oferta Nr 2: PETRO-NAFT Sp. z o.o., Płońsk, Część 1 - 

363.872,50 zł,  

3) Oferta Nr 3; Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Hurt-

Detal A. R., Raciąż , Część 2 - 180.456,00  zł; 

4) Oferta Nr 4: Firma Transportowo – Handlowo - Usługowa 

Euro -Dorex B.K. Cz. D.A. Zglec Sp. J., Wyszków, Część 3 - 

242.530,03 zł. 

157. 521/2020 z dnia 

04.08.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym 

w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie 
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publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację usług w ramach Projektu „Nasz Nowy Dom – 

Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”.  

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 Zamawiający podał kwotę, 

jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia, która wynosiła: 228.701,00 zł, w tym na 

poszczególne części zamówienia: 

1) usługi specjalistyczne – logopedy - 33.280,00 zł; 

2) usługi specjalistyczne – psychologa do prowadzenia 

indywidualnych zajęć dla 25 dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej - 8.400,00 zł; 

3) usługi specjalistyczne - psychoterapeuty do prowadzenia 

psychoterapii indywidualnej /rodzinnej dla 30 rodzin 

zastępczych - 5.760,00 zł; 

4) usługi specjalistyczne - prowadzenie indywidualnych zajęć 

z języka angielskiego dla dzieci przebywających w pieczy 

zastępczej - 24.000,00 zł; 

5) usługi specjalistyczne - korepetytorów prowadzących 

indywidualne korepetycje dla każdego ze wskazanych 

przedmiotów, mających przeprowadzić indywidualne 

korepetycje z matematyki, języka angielskiego i języka 

polskiego dla 20 uczestników projektu, tj. dzieci 

przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej – 

38.400,00 zł; 

6) usługi przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów na rodziny 

zastępcze niezawodowe  i zawodowe - 12.000,00 zł; 
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7) usługi zorganizowania 12 warsztatów z doskonalenia 

kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla rodziców 

zastępczych i 12 warsztatów kulinarnych dla dzieci 

i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej wraz 

z dziećmi biologicznymi - 63.341,00 zł; 

8) usługi zorganizowania 8 warsztatów kulinarnych dla dzieci 

przebywających w placówce opiekuńczo-wychowawczej-

7.680,00 zł; 

9) usługi przeprowadzenia warsztatów kompetencji cyfrowych-

35.840,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące 

oferty:  

Cz. 1 zamówienia: 

1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata K. A. R., 

Białystok cena oferty brutto 41.017,60 zł 

2) Centrum Szkoleń A. L., Kielce, cena oferty brutto 

36.400,00 zł; 

3) BPR Consulting P. R., Łódź, cena oferty brutto 46.794,80 zł; 

4) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk, cena oferty 

brutto 41.600,00 zł; 

Cz. 2 zamówienia: 

1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata K. A. R., 

Białystok, cena oferty brutto 13.804,00 zł; 

2) BPR Consulting P. R., Łódź, cena oferty brutto 15.748,25 zł; 

3) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., 100 Płońsk, cena oferty 

brutto 10.500,00 zł. 

Cz. 3 zamówienia: 

1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata K. A. R., 

Białystok, cena oferty brutto 7.999,20 zł; 
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2) Centrum Edukacyjno-Doradcze K.O., Płońsk cena oferty 

brutto 7.200,00 zł. 

Cz. 4 zamówienia: 

1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata K. A. R., 

Białystok, cena oferty brutto 25.800,00  zł; 

2) BPR Consulting P. R., Łódź, cena oferty brutto 41.700,00 zł; 

3) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk, cena oferty 

brutto 18.000,00 zł. 

Cz. 5 zamówienia: 

1) Centrum Szkoleń A. L., Kielce, cena oferty brutto 

48.000,00 zł; 

2) BPR Consulting P. R., Łódź cena oferty brutto 71.200,00 zł; 

3) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk cena oferty 

brutto 48.000,00 zł. 

Cz. 6 zamówienia: do upływu terminu składania ofert nie 

złożono żadnej oferty; 

Cz. 7 zamówienia: 

1) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk, cena oferty 

brutto 72.000,00 zł. 

Cz. 8 zamówienia: 

1) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk, cena oferty 

brutto 9.496,00 zł. 

Cz. 9 zamówienia: 

1) Ośrodek Nauczania Języków Obcych Języki Świata K.A.,  

Białystok, cena oferty brutto 34.348,16 zł; 

2) Centrum Szkoleń A. L., Kielce, cena oferty brutto 

39.200,00 zł; 

3) BPR Consulting P. R., Łódź, cena oferty brutto 43.008,00 zł; 

4) Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk, cena oferty 

brutto 38.080,00 zł. 
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158. 522/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 roku. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia17.08.2020 r. 

poz. 8666. 

159. 523/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 522/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

12 sierpnia 2020 roku. 

160. 524/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

161. 525/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie upoważnienia Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego. 

 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 518/2020 Zarządu 

Powiatu Płońskiego z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie 

upoważnienia Członka Zarządu Powiatu Płońskiego. 

Upoważniono Pana Artura 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 4 sierpnia 2020 r. 

do dnia 13 sierpnia 2020 r. oraz w dniu 17 sierpnia 2020 r. 

w związku z planowaną nieobecnością Stratostaty Płońskiego. 

162. 526/2020 z dnia 

12.08.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

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, tj. na dzień 14 sierpnia 

2020 r., w związku z nieobecnością Starosty Płońskiego. 

163. 527/2020 z dnia 

14.08.2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia oferty Regionalnego Stowarzyszenia 

Twórców Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Raciążu, na 

wsparcie realizacji zadania publicznego złożonej 

z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a 

Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty, przy braku uwag, uznano za 

celową realizację zadania publicznego pod tytułem: „Raciąż na 

bursztynowym szlaku – Dzień w kasztelańskim grodzie” 

z obszaru zadania publicznego pn. „Wspieranie organizacji 



57 
 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie. 

imprez kulturalnych: festiwali, spektakli, koncertów, konferencji, 

wykładów, plenerów, wystaw, imprez interdyscyplinarnych itp.” 

i zlecono jego wykonanie w formie wsparcia przyznając dotację 

w wysokości 4.000,00 zł. Kwota z umowy, w ramach tzw. małych 

grantów z art. 19 a, została wydatkowana w całości. 

164. 528/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

 w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół 

nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 

1 im. Stanisława Staszica w Płońsku Pani Ewie Głuchowskiej na 

okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2025 r. 

165. 529/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 

2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Zespołu Szkół nr 

2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku Pani Bożenie Weronice 

Dzitowskiej na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2025 r. 

166. 530/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

Zrealizowana. Powierzono stanowisko dyrektora Specjalnego 

Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu Pani Iwonie 

Leszczyńskiej na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 

31.08.2025 r. 

167. 531/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Ewę Głuchowską – Dyrektora 

ZS 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. 

Upoważnienia udzielono na czas określony od dnia 1 września 

2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia albo ustania stosunku pracy. 

168. 532/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Zespołu 

Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Bożenę Weronikę Dzitowską 

- Dyrektora ZS nr 2 w Płońsku do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań 

realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania 

Jednostki. Upoważnienia udzielono na czas określony od dnia 
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1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Wygasa ono 

z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy. 

169. 533/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Iwonę Leszczyńską – 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego 

w Jońcu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych 

w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej 

działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez 

Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki. 

Upoważnienia udzielono na czas określony od dnia 1 września 

2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia albo ustania stosunku pracy. 

170. 534/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Ewie 

Głuchowskiej – Dyrektorowi ZS nr 1 w Płońsku do działania 

w zakresie zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów 

i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu 

finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu 

Płońskiego faktur VAT, wystawiania w imieniu Powiatu 

Płońskiego faktur VAT korygujących i innych czynności 

niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. 

Pełnomocnictwa udzielono na czas określony od dnia 1 września 

2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 

171. 535/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu 

Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku. 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Bożenie 

Weronice Dzitowskiej – Dyrektorowi ZS nr 2 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. 
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Pełnomocnictwa udzielono na czas określony od dnia 1 września 

2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 

172. 536/2020 z dnia 

18.08.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi 

Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jońcu. 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Iwonie 

Leszczyńskiej – Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczego w Jońcu do działania w zakresie zawierania 

i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu 

Powiatu Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, 

wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT, 

wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT 

korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie 

centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwa udzielono na czas 

określony od dnia 1 września 2020 roku do 31 sierpnia 2025 roku. 

Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania 

stosunku pracy. 

173. 537/2020 z dnia 

21.08.2020 r. 

w sprawie powołania komisji przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

60 szt. komputerów przenośnych w ramach Projektu 

pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19”. 

 

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: 180.000,00 zł brutto.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 
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Oferta Nr 1: EXIMO PROJEKT Sp. z o.o., Bydgoszcz. Cena 

oferty: 185.680,80 zł brutto. Okres gwarancji: 36 miesięcy; 

Oferta Nr 2: Media – Pol P. Sz., Warszawa. Cena oferty: 

209.813,40 zł brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy; 

Oferta Nr 3: CPU ZETA Sp. z o.o., Jelenia Góra. Cena oferty: 

230.068,55 zł brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy; 

Oferta Nr 4: SUNTAR Sp. z o.o., Tarnów. Cena oferty: 

184.869,00 zł brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy; 

Oferta Nr 5: NBIT J. J., Gliwice. Cena oferty: 229.498,81 zł 

brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy; 

Oferta Nr 6: ALLTECH Sp. j. Z. P., A. P., Płock. Cena oferty: 

235.274,40 zł brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy; 

Oferta Nr 7: Ogólnopolska Grupa IT D. W., Olsztyn. Cena oferty: 

179.186,40 zł brutto. Okres gwarancji: 48 miesięcy. 

Oferta Nr 8: LCS P. M., Płońsk. Cena oferty: 231.600,00 zł brutto. 

Okres gwarancji: 24 miesięcy. 

174. 538/2020 z dnia 

21.08.2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu 

Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Płońsku. 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym 

Starostwa Powiatowego w Płońsku polegających na wpisaniu do 

zakresu zadań Wydziału Organizacyjno – Prawnego punktu 

dotyczącego realizacji zadań wynikających z przepisów ustawy 

z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych.  

175. 539/2020 z dnia 

24.08.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na dostawę środków ochrony 

indywidualnej w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. 

 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na Część 2 zamówienia: dostawa 

środków ochrony indywidualnej w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro na dostawę środków ochrony indywidualnej 

w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia 
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oferty cenowej, złożonej przez Wykonawcę: ADMED s.c., Kalisz. 

Cena oferty brutto: 18.917,14 zł. 

176. 540/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie odwołania Pani Wiesławy Junczak ze 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku oraz ustalenia wcześniejszego 

terminu rozwiązania stosunku pracy dyrektora Zespołu 

Szkół nr 2 im. Leona Rutkowskiego w Płońsku.  

Zrealizowana. Pani Wiesława Junczak została odwołana ze 

stanowiska dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku w związku ze złożonym wnioskiem 

o rozwiązanie stosunku pracy i przejściem na emeryturę. 

177. 541/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie zlecenia  Stowarzyszeniu „Nasz Czerwińsk nad 

Wisłą”, realizacji zadania publicznego, z pominięciem 

otwartego konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie.  

Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Stowarzyszenia na wsparcie 

realizacji zadania publicznego, przy braku uwag, uznano celowość 

realizacji zadania publicznego pod tytułem; „Most Jagiełły – 

czerwińskie spotkania z historią i kulturą średniowieczną” z 

obszaru zadania publicznego pn.: „Podtrzymywanie i 

upowszechnianie tradycji narodowej,  pielęgnowanie polskości 

oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej 

i kulturowej”, przyznając dotację w wysokości 4.000,00 zł. Zwrot 

niewykorzystanej części dotacji w kwocie 4,01 zł z umowy w 

ramach tzw. małych grantów (art. 19 a). 

178. 542/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na dostawę środków ochrony 

indywidualnej w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19” Część 1 dostawa wyposażenia miejsc 

kwarantanny. 

 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty na Część 1 zamówienia: dostawa 

wyposażenia miejsc kwarantanny w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro na dostawę środków ochrony indywidualnej 

w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”, na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do złożenia 

oferty cenowej, złożonej przez Wykonawcę: ADMED s.c., Kalisz. 

Cena oferty brutto: 17.946,20 zł. 

179. 543/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 
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z Uchwały Nr XXVI/156/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

26 sierpnia 2020 roku. 

180. 544/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

181. 545/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań”. 

 

Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Przystań”, w którym określono 

szczegółowo zadania i organizację pracy w POW „Przystań”, 

a także określono prowadzenie obsługi w zakresie: 

 obsługi prawnej, 

 obsługi organizacyjnej, 

 obsługi specjalistycznej, 

 obsługi kadrowo-płacowej, 

 obsługi finansowej i materiałowej, 

 obsługi w zakresie VAT, 

 obsługi porządkowej oraz gastronomicznej, 

 obsługi informatycznej. 

Określona została: 

 ilość miejsc w placówce, 

 zadania placówki, 

 prawa i obowiązki wychowanków, 

 organizacja pracy placówki, 

 podział zadań i kompetencje pracowników placówki, 

 zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania do placówki. 

182. 546/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej „Razem”.  

 

Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Razem”, w którym określono 
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szczegółowo zadania i organizację pracy w POW „Razem”, 

a także określono prowadzenie obsługi w zakresie: 

 obsługi prawnej, 

 obsługi organizacyjnej, 

 obsługi specjalistycznej, 

 obsługi kadrowo-płacowej, 

 obsługi finansowej i materiałowej, 

 obsługi w zakresie VAT, 

 obsługi porządkowej oraz gastronomicznej, 

 obsługi informatycznej. 

Określona została: 

 ilość miejsc w placówce, 

 zadania placówki, 

 prawa i obowiązki wychowanków, 

 organizacja pracy placówki, 

 podział zadań i kompetencje pracowników placówki, 

 zasady i tryb kwalifikowania oraz kierowania do placówki. 

183. 547/2020 z dnia 

26.08.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Placówki  Opiekuńczo - Wychowawczej „Samodzielni”. 

Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny Placówki 

Opiekuńczo-Wychowawczej „Samodzielni”, w którym określono 

szczegółowo zadania i organizację pracy w POW „Samodzielni”, 

a także określono prowadzenie obsługi w zakresie: 

 obsługi prawnej, 

 obsługi organizacyjnej, 

 obsługi specjalistycznej, 

 obsługi kadrowo-płacowej, 

 obsługi finansowej i materiałowej, 

 obsługi w zakresie VAT, 

 obsługi porządkowej oraz gastronomicznej, 

 obsługi informatycznej. 
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Określona została: 

- ilość miejsc w placówce, 

- zadania placówki, 

- prawa i obowiązki wychowanków, 

- organizacja pracy placówki. 

184. 548/2020 z dnia 

27.08.2020 r. 

w sprawie przekazania skonsolidowanego bilansu Powiatu 

Płońskiego za 2019 rok. 

Zrealizowana. Przekazano Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w Warszawie skonsolidowany bilans Powiatu Płońskiego 

za 2019 rok. 

185. 549/2020 z dnia 

27.08.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego – 

Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony, tj. na dzień 31 sierpnia 

2020 r. w związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego. 

186. 550/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie powołania Dyrektora Samodzielnego Publicznego 

Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa 

Piłsudskiego w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Z dniem 1 września 2020 r. powołano Pana 

Marcina Ozdarskiego, za Jego zgodą, na stanowisko Dyrektora 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku, na 

okres 6 lat, tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2026 r. 

187. 551/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę paliw ciekłych do pojazdów 

i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płońskiego. 

 

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: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 

i oleju napędowego do pojazdów i urządzeń Starostwa 

Powiatowego w Płońsku oraz jednostek organizacyjnych Powiatu 

Płońskiego tankujących w Płońsku: PETRO-NAFT Sp. z o.o., 

Płońsk. Cena oferty brutto: 363 872,50 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: 
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Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Hurt-Detal A. R., Raciąż. 

Cena oferty brutto: 180.456,00 zł. 

Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na 

potrzeby jednostek organizacyjnych Powiatu  Płońskiego: Firma 

Transportowo - Handlowo-Usługowa Euro - Dorex B.K. Cz. D.A. 

Zglec Sp. J., Wyszków. Cena oferty brutto: 242.530,03 zł. 

188. 552/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego – 

Członka Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń 

woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony, tj. od dnia 2 września 2020 r. 

do dnia 4 września 2020 r. w związku z nieobecnością Starosty 

Płońskiego. 

189. 553/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w Płońsku od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

Zrealizowana. Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół nr 1 

im. Stanisława Staszica w Płońsku – Panią Ewę Głuchowską 

w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. 

190. 554/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Szkół nr 2 im. Leona 

Rutkowskiego w Płońsku od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

Zrealizowana. Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu Szkół nr 2 

im. Leona Rutkowskiego w Płońsku – Panią Bożenę Dzitowską 

w okresie od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. 

191. 555/2020 z dnia 

01.09.2020 r. 

w sprawie zwolnienia dyrektora Poradni Psychologiczno - 

Pedagogicznej w Płońsku od obowiązku realizacji 

tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych. 

 

Zrealizowana. Zwolniono z obowiązku realizacji tygodniowego 

wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Poradni Psychologiczno-

Pedagogicznej w Płońsku – Panią Ewę Długoszewską w okresie 

od dnia 01.09.2020 r. do dnia 31.08.2021 r. 

192. 556/2020 z dnia 

09.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół nr 1w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez 

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku z S.K. z przeznaczeniem na 

prowadzenie sklepiku szkolnego. Przedmiotem umowy najmu jest 

pomieszczenie o powierzchni 10,7 m2 znajdujące się na parterze 

budynku szkoły przy ul. Sienkiewicza 8. Umowa najmu została  
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zawarta na okres od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. 

Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 295,20 zł brutto. 

193. 557/2020 z dnia 

09.09.2020 r. 

uchwały w sprawie wyrażenia zgody na umowę najmu przez 

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmy przez 

Zespół Szkół nr 1 w Płońsku z F.H.U. „Bartek”. Umowa dotyczy 

najmu sali gimnastycznej o powierzchni 215 m2 znajdującej się 

w budynku szkoły ul. Sienkiewicza 8 z przeznaczeniem na 

prowadzenie zajęć aerobiku. Umowa najmu została zawarta na 

czas określony, tj. od dnia 01.09.2020 r. do dnia 30.06.2021 r. 

Opłata została ustalona w wysokości 25,00 zł za 1 godzinę 

wynajmu sali. 

194. 558/2020 z dnia 

09.09.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację usług w ramach Projektu 

pn.: „Nasz Nowy Dom – Wspieranie rodzin i pieczy 

zastępczej w powiecie płońskim”. 

 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

realizację usług w ramach Projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – 

Wspieranie rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” 

podjął decyzję o wyborze, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

tj. cena znaczenie kryterium - 60%, doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40%, - ofertę 

najkorzystniejszą złożoną przez Wykonawcę: 

Część 1 zamówienia: usługi specjalistyczne – logopedy: Centrum 

Szkoleń A.L. Kielce; kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -  

40,00 pkt. Łącznie - 100,00 pkt; 

Część 2 zamówienia: usługi specjalistyczne - psychologa do 

prowadzenia indywidualnych zajęć dla 25 dzieci przebywających 

w placówce opiekuńczo-wychowawczej: Centrum Edukacyjno-

Doradcze K.O.,  Płońsk; kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -  

20,00 pkt. Łącznie - 80,00 pkt; 
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Część 3 zamówienia: usługi specjalistyczne - psychoterapeuty do 

prowadzenia psychoterapii indywidualnej /rodzinnej dla 30 rodzin 

zastępczych: Centrum Edukacyjno-Doradcze K.O., Płońsk; 

kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40,00 pkt. Łącznie-

100,00 pkt; 

Część 4 zamówienia: usługi specjalistyczne - prowadzenie 

indywidualnych zajęć z języka angielskiego dla dzieci 

przebywających w pieczy zastępczej: Centrum Edukacyjno-

Doradcze K.O., Płońsk; kryterium cena - 60,00 pkt; kryterium 

doświadczenie osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia -  

20,00 pkt. Łącznie - 80,00 pkt; 

Część 5 zamówienia: usługi specjalistyczne - korepetytorów 

prowadzących indywidualne korepetycje dla każdego 

ze wskazanych przedmiotów, mających przeprowadzić 

indywidualne korepetycje z matematyki, języka angielskiego 

i języka polskiego dla 20 uczestników projektu, tj. dzieci 

przebywających w placówce opiekuńczo - wychowawczej: 

Centrum Edukacyjno-Doradcze K.O., Płońsk; kryterium cena - 

60,00 pkt; kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej 

do realizacji zamówienia -  40,00 pkt. Łącznie - 100,00 pkt; 

Część 7 zamówienia: usługi zorganizowania 12 warsztatów 

z doskonalenia kompetencji opiekuńczo-wychowawczych dla 

rodziców zastępczych i 12 warsztatów kulinarnych dla dzieci 

i młodzieży przebywających w pieczy zastępczej wraz z dziećmi 

biologicznymi: Centrum Edukacyjno-D. K. O., Płońsk. Kryterium 

cena - 60,00 pkt. Kryterium doświadczenie osoby wyznaczonej do 

realizacji zamówienia -  40,00 pkt. Łącznie - 100,00 pkt. 

Część 8 zamówienia: usługi zorganizowania 8 warsztatów 

kulinarnych dla dzieci przebywających w placówce    opiekuńczo-
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wychowawczej: Centrum Edukacyjno-Doradcze K. O., Płońsk. 

Kryterium cena - 60,00 pkt. Kryterium doświadczenie osoby 

wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40,00 pkt. Łącznie-

100,00 pkt. 

Część 9 zamówienia: usługi przeprowadzenia warsztatów 

kompetencji cyfrowych: Centrum Edukacyjno-Doradcze K.O., 

Płońsk. Kryterium cena 54,12 pkt. Kryterium doświadczenie 

osoby wyznaczonej do realizacji zamówienia - 40,00 pkt. Łącznie 

- 94,12 pkt. 

195. 559/2020 z dnia 

09.09.2020 r. 

w sprawie unieważnienia części 6 zamówienia 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług 

w ramach Projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – Wspieranie 

rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim”. 

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

14 sierpnia 2020 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

usług w ramach Projektu pn.: „Nasz Nowy Dom – Wspieranie 

rodzin i pieczy zastępczej w powiecie płońskim” na część 6 

zamówienia - usługi przeprowadzenia szkolenia dla kandydatów 

na rodziny zastępcze niezawodowe i zawodowe nie wpłynęła 

żadna niepodlegająca odrzuceniu oferta. W związku z powyższym 

Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w zakresie części 6 

zamówienia. 

196. 560/2020 z dnia 

15.09.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 17.08.2020 r. 

poz. 8666. 

197. 561/2020 z dnia 

15.09.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 560/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

15 września 2020 roku. 
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198. 562/2020 z dnia 

15.09.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

199. 563/2020 z dnia 

15.09.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Wójta Gminy 

Baboszewo w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych 

drogi wewnętrznej o długości 290 m oznaczonej nr dz. ew. 90, 

91/1, 92/1 w obrębie ewidencyjnym 26 (Mystkowo), gmina 

Baboszewo do kategorii dróg gminnych. Uchwała została 

przekazana do Urzędu Gminy w Baboszewie. 

200. 564/2020 z dnia 

21.09.2020 r. 

w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania 

budżetu powiatu, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Powiatu oraz informacji o przebiegu 

wykonania planu finansowego SPZZOZ w Płońsku za 

I półrocze 2020 roku. 

 

Zrealizowana. Informacje 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 2020 roku zostały przyjęte 

podczas obrad XXVII sesji Rady Powiatu Płońskiego 

w dniu 30 września 2020 roku. 

201. 565/2020 z dnia 

21.09.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń 

sanitarnych, pomieszczeń składowania akt, serwerowni oraz 

ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na pierwszej 

kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. 

 

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 wynosiła: 143.300,00 zł. 
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Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące 

oferty:  

1) P.H.U. PREMIUM M. P., Ojrzeń, cena oferty brutto 

259.465,56 zł; 

2) Usługi Ogólnobudowlane T. M. D. M., Czerwińsk nad Wisłą, 

cena oferty brutto 230.284,22 zł; 

3) Przedsiębiorstwo Usługowe ENTER P. O., Płońsk; cena oferty 

brutto 259.000,00 zł. 

202. 566/2020 z dnia 

28.09.2020 r. 

w sprawie wykluczenia Wykonawców oraz odrzucenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 60 szt. 

komputerów przenośnych w ramach Projektu pn.: „Wsparcie 

dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”.  

 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykluczeniu 

następujących Wykonawców:  

Oferta Nr 1: 

EXIMO PROJECT Sp. z o.o., Bydgoszcz. Zarząd Powiatu 

odrzucił ofertę Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiadała 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postawie 

art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie wzywał 

Wykonawcy do złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanego 

systemu operacyjnego i oprogramowania, ponieważ mimo ich 

złożenia oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu.  

Oferta Nr 2: 

Media – Pol P. Sz., Warszawa. Zamawiający odrzucił ofertę 

Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. Zamawiający nie wzywał Wykonawcy do 

złożenia wyjaśnień w zakresie zaoferowanego systemu 

operacyjnego i oprogramowania, ponieważ mimo ich złożenia 

oferta wykonawcy podlegała odrzuceniu. Ponadto Wykonawca 

nie przekazał Zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wykonawca 

na wezwanie Zamawiającego w trybie art. 26 ust. 3 ustawa Prawo 

Zamówień Publicznych nie złożył do dnia 11.09.2020 r. ww. 
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oświadczenia, tym samym nie potwierdził braku podstaw 

wykluczenia. W związku z powyższym na postawie art. 24 ust. 1 

pkt 12 ustawy Pzp. Zamawiający wykluczył Wykonawcę z 

udziału w postępowaniu. Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę 

Wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą.  

Oferta Nr 4:  

SUNTAR Sp. z o.o., Tarnów. Treść oferty Wykonawcy nie 

odpowiadała treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

i na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2) ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zarząd Powiatu odrzucił ofertę Wykonawcy.  

Oferta Nr 5: 

NBIT J. J. Sp. z o.o., Gliwice. Wykonawca w wyznaczonym 

terminie, tj. do dnia 11.09.2020 r., nie złożył oświadczenia, tym 

samym nie potwierdził braku postaw wykluczenia. W związku 

z powyższym na postawie art. 24 ust. 1 pkt 12 ustawy Pzp. 

Zamawiający wykluczył Wykonawcę z udziału w postępowaniu. 

Ponadto zgodnie z art. 24 ust. 4 ofertę Wykonawcy wykluczonego 

uznano za odrzuconą.  

Oferta Nr 7: 

Ogólnopolska Grupa IT D. W., Olsztyn. Zarząd Powiatu odrzucił 

ofertę Wykonawcy, ponieważ jej treść nie odpowiadała treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia na postawie art. 89 

ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp. 

203. 567/2020 z dnia 

28.09.2020 r. 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę 60 szt. komputerów przenośnych w ramach 

Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, ponieważ 

cena najkorzystniejszej oferty /kolejnej, niepodlegającej 

odrzuceniu, najwyżej ocenionej oferty: CPU ZETO Sp. z o.o., 

Jelenia Góra, przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 
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204. 568/2020 z dnia 

30.09.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXVII/165/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

30 września 2020 roku. 

205. 569/2020 z dnia 

30.09.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

206. 570/2020 z dnia 

30.09.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

207. 571/2020 z dnia 

06.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy dzierżawy budynku prosektorium 

o powierzchni użytkowej 73,3 m2 znajdującego się na terenie 

szpitala. SPZZOZ w Płońsku zawarł umowę dzierżawy 

budynku prosektorium o powierzchni użytkowej 73,3 m2 

znajdującego się na terenie szpitala w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 7 z Ł.K. firmą „Kalla” na okres od dnia 

01.02.2021 r. do dnia 31.01.2022 r. Miesięczny czynsz został 

ustalony na kwotę 3.321,00 zł brutto. 

208. 572/2020 z dnia 

06.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia  

przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Przystań”. 

W trakcie realizacji. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy 

użyczenia przez Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą 

„Przystań” z Komendantem Hufca ZHP Płońsk. Przedmiotem 

umowy użyczenia miał być lokal nr 12 o łącznej powierzchni 

32 m2 znajdujący się na III piętrze budynku placówki 

położonego w Płońsku przy ul. Wolności 8/20.  
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209. 573/2020 z dnia 

06.10.2020 r. 

w sprawie podania do publicznej wiadomości ogłoszenia 

o przetargu oraz sporządzenia i zamieszczenia w prasie 

wyciągu z ogłoszenia na sprzedaż niezabudowanych działek 

gruntu położonych w Płońsku przy ul. Klonowej. 

 

Zrealizowana. Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na 

tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku i Urzędu 

Miejskiego w Płońsku, zostało opublikowane na stronie 

internetowej www.powiat-plonski.pl i w Biuletynie Informacji 

Publicznej Starostwa Powiatowego w Płońsku, a wyciąg 

z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie o zasięgu 

ogólnokrajowym, tj. „Gazeta Wyborcza” z dnia 16.10.2020 r. 

210. 574/2020 z dnia 

06.10.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

60 szt. komputerów przenośnych w ramach projektu 

pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej 

w okresie epidemii COVID-19”. 

 

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: 180.000,00 zł brutto.  

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. Połaniec; 

cena oferty: 176.972,40 zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT D. W. Olsztyn; 

cena oferty: 196.972,20 zł brutto; 

3) Oferta Nr 3: Wilanka Sp. z o.o. Warszawa; cena oferty: 

184.721,40 zł brutto; 

4) Oferta Nr 4: INFO-COIG M. P. Mysłowice; cena oferty: 

147.000,00 zł brutto; 
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5) Oferta Nr 5: F.H.U. Horyzont K. L. Gorlice; cena oferty: 

184.500,00 zł brutto. 

211. 575/2020 z dnia 

06.10.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zmianę 

sposobu użytkowania lokalu usługowego wraz z jego 

przebudową w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na 

Środowiskowy Dom Samopomocy typu D w ramach realizacji 

zadania pn. - „Utworzenie nowego w powiecie 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu D - dla osób ze 

spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 

 

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: 330.000,00 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

TYMBUD W. Sz., Płock, cena 365.310,00  zł brutto; 

2) Oferta Nr 2: Przedsiębiorstwo Usługowe ENTER, P.O. 

Płońsk, cena 439.000,00 zł brutto;  

3) Oferta Nr 3; Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

PREMIUM M.P. Ojrzeń, cena 424.350,00 zł brutto; 

4) Oferta Nr 4: MIRMEX M. K. Marki, cena 447.720,00 zł 

brutto. 

212. 576/2020 z dnia 

13.10.2020 r. 

w sprawie terminów opracowania i zakresu szczegółowości 

materiałów planistycznych do opracowania projektu Uchwały 

Budżetowej Powiatu Płońskiego na rok 2021. 

Zrealizowana. Określono terminy opracowania oraz zakres 

szczegółowości materiałów planistycznych do opracowania 

projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na 2021 rok. 

213. 577/2020 z dnia 

13.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Dyrektora Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”. 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Urszulę Drzewaszewską - 

Dyrektora Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej „Przystań” 
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oraz kierującą - w ramach zapewnienia wspólnej obsługi - 

Placówką Opiekuńczo – Wychowawczą „Razem” oraz Placówką 

Opiekuńczo - Wychowawczą „Samodzielni”, do składania 

oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, 

związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu 

w zakresie zadań realizowanych przez Placówkę Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Przystań”, Placówkę Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Razem” i Placówkę Opiekuńczo – 

Wychowawczą „Samodzielni” oraz bieżącego funkcjonowania 

tych Jednostek. Upoważnienie zostało udzielone od dnia 

01.09.2020 r. na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia albo ustania stosunku pracy.  

214. 578/2020 z dnia 

13.10.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Placówki 

Opiekuńczo – Wychowawczej „Przystań”. 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Urszuli 

Drzewaszewskiej – Dyrektorowi Placówki Opiekuńczo - 

Wychowawczej „Przystań” oraz kierującej – w ramach 

zapewnienia wspólnej obsługi - Placówką Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Razem” oraz Placówką Opiekuńczo - 

Wychowawczą „Samodzielni”, 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 01.09.2020r. na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia albo ustania stosunku pracy.  

215. 579/2020 z dnia 

13.10.2020 r. 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie remontu pomieszczeń biurowych, pomieszczeń 

sanitarnych, pomieszczeń składowania akt, serwerowni oraz 

Zrealizowana. Przed otwarciem ofert Zamawiający podał kwotę, 

jaką zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego 

zamówienia, która wynosiła 143.300,00 zł. Cena 

najkorzystniejszej oferty Wykonawcy Usługi Ogólnobudowlane 
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ciągów komunikacyjnych zlokalizowanych na pierwszej 

kondygnacji budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. 

Tomasz M. D. M. Czerwińsk nad Wisłą, tj. 230.284,22 zł, 

przewyższyła kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. W związku z powyższym Zarząd 

Powiatu unieważnił niniejsze postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego.  

216. 580/2020 z dnia 

19.10.2020 r. 

w sprawie zlecenia, realizacji zadania publicznego, Kołu 

Gospodyń Wiejskich w Krajkowie z pominięciem otwartego 

konkursu ofert, w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.  

Zrealizowana. Po rozpatrzeniu oferty Koła Gospodyń Wiejskich 

na wsparcie realizacji zadania publicznego, przy braku uwag, 

uznano celowość realizacji zadania publicznego pod tytułem: 

„Podtrzymanie tradycji i zwyczajów lokalnych” z obszaru zadania 

publicznego pn.: „Wspieranie działań z zakresu animacji 

społeczno – kulturalnej i promocji dóbr kultury: warsztatów, 

konkursów, zajęć animacyjnych, wydawnictw, filmów itp.”, 

przyznając kwotę w wysokości 2.850,00 zł. Kwota z umowy 

została wydatkowana w całości. 

217. 581/2020 z dnia 

19.10.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 27.10.2020 r. 

poz. 10689. 

218. 582/2020 z dnia 

19.10.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 581/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

19 października 2020 roku. 

219. 583/2020 z dnia 

19.10.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

220. 584/2020 z dnia 

19.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Burmistrza 

Miasta i Gminy Czerwińsk nad Wisłą w sprawie zaliczenia dróg 

do kategorii dróg gminnych. Uchwała została przekazana do 

Urzędu Gminy i Miasta w Czerwińsku nad Wisłą. 
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221. 585/2020 z dnia 

23.10.2020 r. 

w sprawie ustalenia formy przetargu oraz sporządzenia 

i podania do publicznej wiadomości wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży położonej 

w Raciążu przy ul. Kilińskiego. 

 

Zrealizowana. Wykaz nieruchomości przeznaczonej do oddania 

w najem został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Płońsku oraz został opublikowany na stronie 

internetowej www.powiat-plonski, ponadto informacja  

o wywieszeniu wykazu ukazała się w prasie lokalnej, tj. „Extra 

Płońsk” z dnia 3.11.2020 r. 

222. 586/2020 z dnia 

23.10.2020 r. 

w sprawie ustalenia ceny wywoławczej w przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Raciążu przy ul. Kilińskiego. 

Zrealizowana. Cenę wywoławczą w przetargu ustnym 

nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości położonej 

w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono na kwotę 165.000,00 zł 

netto. 

223. 587/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku.  

 

Zrealizowana. Uchwalony Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku wprowadzono do 

stosowania zarządzeniem nr 36/2020 z dnia 29.10.2020 r. 

224. 588/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania 

Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –Wychowawczego 

w Jońcu. 

Zrealizowana. Wyznaczono nauczyciela Specjalnego Ośrodka 

Szkolno –Wychowawczego w Jońcu do zastępowania dyrektora 

SOSW w Jońcu w czasie nieobecności dyrektora i wicedyrektora 

placówki. 

225. 589/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy najmu z firmą ALL-REH Ciechanów na okres 

od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.09.2021 r. Przedmiotem umowy 

najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 7,2 m2 

znajdujący się w budynku „D” szpitala w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na Punkt Zaopatrzenia 

Ortopedycznego. Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 

575,64 zł brutto. 

226. 590/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na zmianę sposobu użytkowania lokalu 

usługowego wraz z jego przebudową w budynku mieszkalnym 

wielorodzinnym na Środowiskowy Dom Samopomocy typu D 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-



78 
 

w ramach realizacji zadania pn. - „Utworzenie nowego w 

powiecie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D - dla 

osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi”. 

Usługowe TYMBUD W.Sz., Płock, cena oferty brutto: 

365.310,00 zł. 

 

227. 591/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro na dostawę wyposażenia do nowopowstałych 

placówek opiekuńczo-wychowawczych, zlokalizowanych 

w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 4. 

 

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 

23 października 2020 r., wpłynęła jedna oferta Wykonawcy 

PHU BMS Sp. J. Z. B. Kwidzyn, cena oferty: 103.992,81 zł. 

Kwota, którą Zamawiający przeznaczył na sfinansowanie 

zamówienia, wynosiła 52.674,22 zł. W związku z powyższym 

Zarząd Powiatu unieważnił postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

przewyższyła kwotę przeznaczoną na sfinansowanie zamówienia. 

228. 592/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie odrzucenia ofert w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na dostawę 60 szt. komputerów przenośnych w ramach 

Projektu pn.: „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy 

zastępczej w okresie epidemii COVID-19”.  

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o odrzuceniu 

następujących Wykonawców biorących udział w postępowaniu:  

Oferta Nr 2: OGÓLNOPOLSKA GRUPA IT D. W.  Olsztyn. 

Treść oferty Wykonawcy nie odpowiadała treści specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia i na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 

ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił 

ofertę Wykonawcy. 

Oferta Nr 4: INFO-COIG M. P. Mysłowice. Treść ofert 

Wykonawcy nie odpowiadała treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia i na postawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych Zamawiający odrzucił ofertę 

Wykonawcy.  

229. 593/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę 60 szt. komputerów 

przenośnych w ramach Projektu pn.: „Wsparcie dzieci 

umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii 

COVID-19”. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. 

cena - znaczenie 60%, okres gwarancji – znaczenie 40%, podjął 

decyzję o wyborze następującej oferty najkorzystniejszej złożonej 

przez Wykonawcę: PRZP Systemy Informacyjne Sp. z o.o. 

Połaniec, cena oferty brutto: 176.972,40 zł. 
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230. 594/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę 

energii elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego 

w Płońsku i jednostek organizacyjnych Powiatu 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 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: 1.346.709,65  zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: Kogeneracja Zachód S.A., Poznań, cena oferty 

887.289,63 zł brutto, 

2) Oferta Nr 2: ENIGA E. Z., cena oferty brutto 1.079.912,13 zł; 

3) Oferta Nr 3: AUDAX ENERGIA Sp. z o.o. Warszawa, cena 

oferty brutto: 1.008.606,31 zł; 

4) Oferta Nr 4: Orange Energia Sp. z o.o., Warszawa, cena oferty 

brutto: 949.238,57 zł; 

5) Oferta Nr 5: ENTRADE Sp. z o.o. ,  Jawczyce, cena oferty 

brutto: 1.25.405,88 zł; 

6) Oferta Nr 6: Energa Obrót S.A., Gdańsk, cena oferty brutto: 

999.249,43 zł; 

7) Oferta Nr 7: RESPECT ENERGY S.A., Warszawa, cena 

oferty brutto: 891.806,73 zł. 
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231. 595/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXVIII/175/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

28 października 2020 roku. 

232. 596/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

233. 597/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

234. 598/2020 z dnia 

28.10.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.12.2020 r. 

poz. 13092. 

235. 599/2020 z dnia 

03.11.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 598/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

28 października 2020 roku. 

236. 600/2020 z dnia 

03.11.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

237. 601/2020 z dnia 

03.11.2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert: „Realizacja 

zadań publicznych w zakresie prowadzenia punktów 

nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego 

poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.”. 

Zrealizowana. W dniu 04.11.2020 r. ogłoszono otwarty konkurs 

ofert pn. „Realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.”. 
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Ogłoszenie zamieszczono w Biuletynie Informacji Publicznej 

Powiatu Płońskiego i na tablicach ogłoszeń Starostwa 

Powiatowego w Płońsku. 

238. 602/2020 z dnia 

05.11.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Artura Adamskiego – Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 5 listopada 

2020 r. do dnia 11 listopada 2020 r. w związku z planowaną 

nieobecnością Wicestarosty Płońskiego. 

239. 603/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie 

Finansowej Powiatu Płońskiego na lata 2020-2036. 

240. 604/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 18.12.2020 r. 

poz. 13114. 

241. 605/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 604/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

13 listopada 2020 roku. 

242. 606/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

243. 607/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Płońskiego. 

Zrealizowana. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Powiatu Płońskiego został przedłożony Radzie 

Powiatu w dniu 13 listopada 2020 roku. Uchwałą 

Nr XXX/186/2020 z dnia 16 grudnia 2020 roku Rada Powiatu 

Płońskiego uchwaliła Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu 

Płońskiego. 
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244. 608/2020 z dnia 

13.11.2020 r. 

w sprawie projektu uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego 

na 2021 rok. 

Zrealizowana. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego 

na 2021 rok wraz z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi 

został przedłożony Radzie Powiatu w dniu 13 listopada 

2020 roku. Uchwałą Nr XXX/187/2020 z dnia 16 grudnia 

2020 roku Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła Budżet Powiatu 

Płońskiego na rok 2021. 

245. 609/2020 z dnia 

17.11.2020 r. 

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 

niezbędnych do opracowania projektów ich planów 

finansowych. 

Zrealizowana. Przekazano informacje niezbędne do opracowania 

projektów planów finansowych jednostek organizacyjnych 

powiatu oraz powiatowych służb, inspekcji i straży. 

246. 610/2020 z dnia 

17.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy dzierżawy z firmą MARCO na zamieszczenie 

reklamy na okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.10.2021 r. 

Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 123,00 zł brutto. 

247. 611/2020 z dnia 

17.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy dzierżawy z firmą Multi-Med na 

zamieszczenie reklamy na okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia 

31.10.2021 r. Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 

1.353,00 zł brutto. 

248. 612/2020 z dnia 

17.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy dzierżawy z firmą ALL-REH na zamieszczenie 

reklamy na okres od dnia 01.11.2020 r. do dnia 31.10.2021 r. 

Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 123,00 zł brutto. 

249. 613/2020 z dnia 

17.11.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego 

na wykonanie remontu pomieszczeń parteru budynku 

Starostwa Powiatowego w Płońsku przy ul. Płockiej 39. 

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.  
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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: 272.900,00 zł. 

Do upływu terminu składania ofert złożone zostały następujące 

oferty: 

1) REMONTEX M. K., Płock, cena oferty brutto 151.390,54 zł; 

2) R-X S. R., Płock, cena oferty brutto 179.999,98 zł; 

3) Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe STALTIM P.W., 

Płock, cena oferty brutto 135.963,86 zł; 

4) BIOŚ Sp. z o.o., cena oferty brutto 136.600,00 zł;  

5) COMFORT-THERM Ł. K., Naruszewo, cena oferty brutto 

263 700,00 zł; 

6) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe M.P., Ojrzeń, cena 

oferty brutto 214.635,00 zł; 

7) Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe TYMBUD W.Sz., 

Płock Maszewo Duże, cena oferty brutto 195.447,00 zł; 

8) R.D. Firma Usługowo-Handlowa KOMPLEX, Legionowo, 

cena oferty brutto 147.600,00 zł. 

250. 614/2020 z dnia 

24.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady 

Gminy w Jońcu w sprawie zaliczenia działki o nr ew. 213 

zlokalizowanej w miejscowości Soboklęszcz, gm. Joniec do 

kategorii dróg gminnych. Uchwała została przekazana do Urzędu 

Gminy w Jońcu. 

251. 615/2020 z dnia 

24.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady 

Gminy w Jońcu w sprawie zaliczenia działki o nr ew. 158 

zlokalizowanej w miejscowości Ludwikowo, gm. Joniec do 

kategorii dróg gminnych. Uchwała została przekazana do Urzędu 

Gminy w Jońcu. 
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252. 616/2020 z dnia 

24.11.2020 r. 

w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do kategorii dróg 

gminnych. 

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano projekt uchwały Rady 

Gminy w Jońcu w sprawie zaliczenia działki o nr ew. 259/1 

zlokalizowanej w miejscowości Joniec, gm. Joniec do kategorii 

dróg gminnych. Uchwała została przekazana do Urzędu Gminy 

w Jońcu. 

253. 617/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXIX/178/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

25 listopada 2020 roku. 

254. 618/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

255. 619/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

256. 620/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 28.12.2020 r. 

poz. 13351. 

257. 621/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 620/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

25 listopada 2020 roku. 

258. 622/2020 z dnia 

25.11.2020 r. 

w sprawie unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego o wartości szacunkowej poniżej 

30 000 euro na dostawę sprzętu i wyposażenia do 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości 

szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę sprzętu 
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nowopowstałego Środowiskowego Domu Samopomocy typu 

D, zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 23. 

 

i wyposażenia do nowopowstałego Środowiskowego Domu 

Samopomocy typu D, zlokalizowanego w Płońsku przy 

ul. Młodzieżowej 23. W przedmiotowym postępowaniu do 

upływu terminu składania ofert nie złożono żadnej oferty. 

259. 623/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania 

ofert w otwartym konkursie ofert „Realizacja zadań 

publicznych w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej 

pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2021 r.” oraz przyjęcia Regulaminu Pracy 

Komisji Konkursowej.  

Zrealizowana. Powołana Komisja konkursowa w dniu 

02.12.2020 r. zaopiniowała oferty złożone w otwartym konkursie 

ofert „Realizacja zadań publicznych w zakresie prowadzenia 

punktów nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia 

nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2021 r.”   

 

260. 624/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie ustalenia przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola 

Specjalnego w Specjalnym Ośrodka Szkolno – 

Wychowawczym w Płońsku w roku szkolnym 2020/20021. 

Zrealizowana. Ustalono przerwę w funkcjonowaniu Przedszkola 

w Specjalnym Ośrodka Szkolno – Wychowawczym w Płońsku 

w okresie w roku szkolnym 2020/2021 od dnia 05.07.2021 r. 

do dnia 20.08.2021 r., zgodnie z wnioskiem Dyrektora Ośrodka 

i Rady Rodziców. 

261. 625/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy użyczenia pomieszczenia o pow. 20,14 m2 

usytuowanego na pierwszym piętrze w budynku D szpitala 

położonego na działce oznaczonej nr ewidencyjnym 193/16 

położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 7 

z przeznaczeniem na potrzeby statutowe Polskiego 

Stowarzyszenia Diabetyków. Zawarto umowę użyczenia 

z Polskim Stowarzyszeniem Diabetyków na okres od dnia 

01.12.2020 r. do dnia 31.12.2021 r. 

262. 626/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej 

w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ  

w Płońsku umowy najmu pomieszczenia mieszkalnego 

o pow. 9,76 m2 położonego na pierwszym piętrze budynku D 

szpitala usytuowanego na działce oznaczonej 

nr ewidencyjnym 193/16 położonej w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 7 z przeznaczeniem na cele mieszkalne 
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pracownika. Zawarto umowę najmu pomieszczenia z M.K. na 

okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2023 r. Miesięczny 

czynsz został ustalony na kwotę 360,14 zł brutto. 

263. 627/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia przetargów ustnych nieograniczonych na 

sprzedaż niezabudowanych działek gruntu położonych 

w Płońsku przy ul. Klonowej. 

Zrealizowana. Posiedzenia komisji przetargowej odbyły się 

w dniach: 15.12.2020 r. i 21.12.2020 r. 

264. 628/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie wykluczenia Wykonawców oraz odrzucenia ofert 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 

w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę energii 

elektrycznej na potrzeby Starostwa Powiatowego w Płońsku 

i jednostek organizacyjnych Powiatu Płońskiego. 

 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wykluczeniu  

następujących Wykonawców i odrzuceniu ich ofert: 

ENIGA E. Z. Słupsk; ENTRADE Sp. z o.o., Jawczyce; RESPECT 

ENERGY S.A., Warszawa oraz o odrzuceniu oferty złożonej 

przez Wykonawcę: AUDAX ENERGIA Sp. z o.o., Warszawa. 

Wykonawcy: ENIGA, ENTRADE Sp. z o.o., RESPECT 

ENERGY S. A. - nie przedłożyli wymaganego przez 

Zamawiającego i niezbędnego do przeprowadzenia postępowania 

(oceny braku podstaw do wykluczenia z postępowania), 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 

Pzp., tym samym nie wykazali braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania. W związku z powyższym Wykonawcy podlegali 

wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 pkt. 12 ustawy Prawo 

zamówień publicznych.  

Na podstawie art. 24 ust.4 ustawy Prawo zamówień publicznych 

ofertę Wykonawcy wykluczonego uznano za odrzuconą. 

Wykonawca AUDAX ENERGIA Sp. z o.o., Warszawa nie złożył 

pełnomocnictwa – dokumentu, który jednoznacznie wskazywałby 

na uprawnienia do podpisania w imieniu Wykonawcy oferty.   

Na podstawie art. 89 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

roku Prawo zamówień publicznych oferta Wykonawcy była  
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nieważna na podstawie odrębnych przepisów i w związku 

z powyższym podlegała odrzuceniu.  

265. 629/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na dostawę energii elektrycznej na potrzeby 

Starostwa Powiatowego w Płońsku i jednostek 

organizacyjnych Powiatu Płońskiego. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty, na podstawie kryteriów oceny ofert 

określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, 

złożonej przez Wykonawcę: Kogeneracja Zachód S.A. Poznań. 

Cena oferty brutto: 887.289,63 zł. 

266. 630/2020 z dnia 

01.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie  

sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem  

zakupionego w ramach projektu: „Likwidacja barier 

wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim” w ramach 

działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

eInclusion” Osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informacyjne 

– zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 na rzecz 

uczestników tego projektu. 

W trakcie realizacji. Sukcesywnie, w miarę możliwości kontaktu, 

podpisywane są umowy darowizny sprzętu komputerowego wraz 

z oprogramowaniem z beneficjentami projektu: „Likwidacja 

barier wykluczenia cyfrowego w Powiecie Płońskim”. 

267. 631/2020 z dnia 

07.12.2020 r. 

w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Powiatu 

Płońskiego. 

Zrealizowana. Upoważniono Pana Roberta Adamskiego - Członka 

Zarządu Powiatu Płońskiego do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie 

zostało udzielone na czas określony, tj. na dzień 7 grudnia 2020 r., 

w związku z planowaną nieobecnością Starosty Płońskiego. 

268. 632/2020 z dnia 

07.12.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej 

poniżej 30 000 euro na wykonanie, dostawę i montaż mebli do 

nowopowstałego Środowiskowego Domu Samopomocy typu 

D, zlokalizowanego w Płońsku przy ul. Młodzieżowej 23 

w ramach realizacji zadania pn. „Utworzenie nowego 

w powiecie Środowiskowego Domu Samopomocy typu D – 

dla osób ze spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami 

sprzężonymi”. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze 

najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na podstawie kryteriów 

oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia oferty 

cenowej, tj. najniższa cena, Wykonawcy: TRONUS POLSKA 

Sp. z o.o., Warszawa. Cena oferty: 43.505,10 zł brutto.  

 



88 
 

269. 633/2020 z dnia 

08.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu przez 

Centrum Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Centrum 

Kształcenia Zawodowego Nr 1 w Płońsku umowy najmu z firmą 

Pol-Agra na okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

Przedmiotem umowy najmu jest część działki o powierzchni 

1404 m2 położonej w Płońsku przy ul. Sienkiewicza 8 

z przeznaczeniem na sprzedaż i magazynowanie maszyn 

rolniczych w ramach prowadzonej przez najemcę działalności 

gospodarczej.  Miesięczny czynsz najmu został ustalony na kwotę 

5.008,07 zł brutto. 

270. 634/2020 z dnia 

08.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zmniejszenie stawki 

czynszu. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę Zespołowi Szkół nr 1 w Płońsku 

na zmniejszenie stawki czynszu na okres od dnia 1 listopada 

2020 r. do czasu zniesienia ograniczeń funkcjonowania Zespołu 

Szkół nr 1 w Płońsku z powodu epidemii wirusa COVID-19 

w umowie nr 22/2020 najmu lokalu zawartej dnia 16.09.2020 r. 

z Panem S.K. Zawarto aneks do umowy nr 22/2020 najmu lokalu 

zawartej z S.K. zmniejszający stawkę czynszu. 

271. 635/2020 z dnia 

08.12.2020 r. 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID-19. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu opracował plan finansowy dla 

rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19, ustalono plan finansowy dla rachunku wydzielonego 

otrzymanych środków. 

272. 636/2020 z dnia 

15.12.2020 r. 

w sprawie zatrudnienia Kierownika Powiatowego  

Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry Dom” 

w Płońsku. 

Zrealizowana. W wyniku przeprowadzonego naboru z dniem 

17 grudnia 2020 r. zatrudniono Panią Żanetę Danilewicz na 

stanowisko Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu 

Samopomocy ,,Dobry Dom” w Płońsku. 

273. 637/2020 z dnia 

15.12.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji do przeprowadzania odbioru 

końcowego robót budowlanych wykonanych w ramach 

zadania pn.: „Utworzenie nowego w powiecie 

Środowiskowego Domu Samopomocy typu D – dla osób ze 

spektrum autyzmu lub niepełnosprawnościami sprzężonymi”. 

Zrealizowana. Powołano Komisję w składzie: Izabela Katarzyna 

Koper - Przewodniczący Komisji, Magdalena Wybicka, 

Małgorzata Kłos, Robert Jaworski – członkowie Komisji. 
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274. 638/2020 z dnia 

15.12.2020 r. 

w sprawie wyboru podmiotów do realizacji zadań publicznych 

w zakresie prowadzenia punktów nieodpłatnej pomocy 

prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa 

obywatelskiego w 2021 r. oraz określenia wysokości 

przyznanej dotacji. 

Zrealizowana. Do prowadzenia w 2021 roku punktu nieodpłatnej 

pomocy prawnej zlokalizowanego w Naruszewie i w Raciążu oraz 

świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – punkt 

zlokalizowany w Nowym Mieście – wybrana została Fundacja 

Togatus Pro Bono z siedzibą w Olsztynie. 

275. 639/2020 z dnia 

16.12.2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego 

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki 

Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku za 

rok 2019. 

Zrealizowana. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe SPZZOZ 

w Płońsku, zaopiniowane przez biegłego rewidenta (negatywna 

opinia). Uchwałę przekazano do SPZZOZ w Płońsku. 

276. 640/2020 z dnia 

16.12.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr XXX/189/2020 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 

16 grudnia 2020 roku. 

277. 641/2020 z dnia 

16.12.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

278. 642/2020 z dnia 

16.12.2020 r. 

w sprawie upoważnienia do zaciągania zobowiązań 

związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych 

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Płońskiego. 

 

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. 

279. 643/2020 z dnia 

17.12.2020 r. 

w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry 

Dom” w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Upoważniono Panią Żanetę Danilewicz – 

Kierownika Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy 

„Dobry Dom” w Płońsku do składania oświadczeń woli 

w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych 

z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań 

realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania 

Jednostki. Upoważnienia udzielono na czas określony od dnia 
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17 grudnia 2020 roku do 16 czerwca 2021 roku. Wygasa ono 

z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy. 

280. 644/2020 z dnia 

17.12.2020 r. 

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Kierownikowi 

Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy „Dobry 

Dom” w Płońsku. 

 

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Żanecie 

Danilewicz – Kierownikowi Powiatowego Środowiskowego 

Domu Samopomocy „Dobry Dom” w Płońsku do działania 

w zakresie: zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów 

i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu 

finansowego jednostki; wystawiania w imieniu Powiatu 

Płońskiego faktur VAT; wystawiania w imieniu Powiatu 

Płońskiego faktur VAT korygujących i innych czynności 

niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT; 

Pełnomocnictwa udzielono na czas określony od dnia 17 grudnia 

2020 roku do 16 czerwca 2021 roku. Wygasa ono z chwilą 

cofnięcia pełnomocnictwa albo ustania stosunku pracy. 

281. 645/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy dzierżawy 

przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Płońsku. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez SPZZOZ 

w Płońsku umowy dzierżawy części działki oznaczonej 

nr ewidencyjnym 193/16 położonej w Płońsku przy 

ul. Sienkiewicza 7, tj. placu przylegającego do ogrodzenia 

wzdłuż ulicy Henryka Sienkiewicza, z przeznaczeniem na 

usytuowanie na ogrodzeniu szyldu reklamowego o wymiarach 

1 m x 1,9 m. Umowa dzierżawy została zawarta z Centrum 

Leśna J. P., Sochocin, na okres od dnia 1 stycznia 2021 r. do 

dnia 31 marca 2021 r. Zawarto umowę dzierżawy z Centrum 

Leśna J. P. na okres od dnia 22.01.2021 r. do dnia 30.09.2021 r. 

Miesięczny czynsz został ustalony na kwotę 246,00 zł brutto. 

282. 646/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

przez Zespół Szkół w Raciążu. 

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Zespół 

Szkół w Raciążu umowy użyczenia lokalu użytkowego 

o powierzchnia 59,91 m2 z dwiema łazienkami o łącznej 

powierzchni 26,10 m2 znajdującego się na parterze 

nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego 64 
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oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków numerami 

działek 1593/1, 1621/1, 1622/3, 1623/1 z przeznaczeniem na 

obsługę interesantów Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

Zawarto umowę użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy na 

okres od dnia 01.01.2021 r. do dnia 31.12.2021 r. 

283. 647/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy użyczenia 

przez Zespół Szkół w Raciążu. 

W trakcie realizacji. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy 

użyczenia przez Zespół Szkół w Raciążu lokalu użytkowego 

o powierzchni 58,93 m2 z dwiema łazienkami o łącznej 

powierzchni 26,10 m2 znajdującego się na parterze szkoły 

z przeznaczeniem na obsługę interesantów Starostwa 

Powiatowego w Płońsku.  

284. 648/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku. 

Zrealizowana. Uchwalony Regulamin Organizacyjny 

Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku wprowadzono do 

stosowania zarządzeniem nr 44/2020 z dnia 23.12.2020 r. 

285. 649/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie odrzucenia ofert Wykonawców w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń 

parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. 

Zrealizowana. W postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 

remontu pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego 

w Płońsku zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39, Zarząd Powiatu 

podjął decyzję o odrzuceniu ofert Wykonawców: 

1) Oferta nr 1: REMONTEX M. K., Płock; 

2) Oferta nr 2: R-X S. R. Płock; 

3) Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 

STALTIM P. W., Płock; 

4) Oferta nr 4: BIOŚ Sp. z o.o., Płock; 

5) Oferta nr 8: Robert Dobies Firma Usługowo-Handlowa 

KOMPLEX, Legionowo,  

ponieważ oferty ww. wykonawców zawierały rażąco niską cenę. 

286. 650/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do 

przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 

Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym 

w uchwale, podjęła pracę z dniem jej powołania zgodnie 

z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje prawne 
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realizację zadania pn. ,,Budowa Hali Sportowej przy Zespole 

Szkół nr 1 w Płońsku”. 

 

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: 11.695.006,00 zł brutto. 

Do upływu terminu składania ofert wpłynęły oferty następujących 

Wykonawców: 

1) Oferta Nr 1: EUROBUDOWA Sp. z o.o., Warszawa, cena 

oferty brutto 11. 644.410,00 zł, 120 miesięcy gwarancji;  

2) Oferta Nr 2: Zakład Usług Remontowych i Produkcyjnych 

,,ZURIP” S.A., Małogoszcz, cena oferty brutto 9.945.780,00  

zł, 120 miesięcy gwarancji; 

3) Oferta Nr 3: WALD-GLOB  Sp. J. J. R., Pułtusk, cena oferty 

brutto: 9.983.333,33 zł, 120 miesięcy gwarancji;  

4) Oferta Nr 4: Konsorcjum Firm: Zarząd Dróg i Mostów 

Sp. Z o.o., Płońsk - Lider Konsorcjum COMFORT - THERM 

Sp. z o.o., Płońsk - Partner Konsorcjum, M. R. Properties Sp. z 

o.o., Warszawa - Partner Konsorcjum, cena oferty brutto: 

12.779.700,00 zł, 120 miesięcy gwarancji,  

5) Oferta Nr 5: REMBUD Sp. z o.o., Przasnysz, cena oferty 

brutto: 10.295.427,38 zł, 120 miesięcy gwarancji;  

6) Oferta Nr 6: P.H.U. P. O., Gąski, Ciechanów, cena oferty 

brutto: 9.494.999,99 zł, okres gwarancji 120 miesięcy. 

287. 651/2020 z dnia 

22.12.2020 r. 

w sprawie wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu 

o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 7 grudnia 

2020 r., w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
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nieograniczonego na wykonanie remontu pomieszczeń 

parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39. 

w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu 

pomieszczeń parteru budynku Starostwa Powiatowego w Płońsku 

zlokalizowanego przy ul. Płockiej 39 wpłynęły następujące oferty: 

1) OFERTA 1: REMONTEX M.K, Płock; 

2) OFERTA 2: R-X S. R., Płock; 

3) OFERTA 3: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 

STALTIM P. W., Płock; 

4) OFERTA 4: BIOŚ Sp. z o.o., Płock; 

5) OFERTA 5: COMFORT-THERM Ł. K., Naruszewo; 

6) OFERTA 6 Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe M. P., 

Ojrzeń; 

7) OFERTA 7: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe 

TYMBUD W. Sz.,  Płock;  

8) OFERTA 8: R. D. Firma Usługowo-Handlowa KOMPLEX, 

Legionowo. 

Komisja Przetargowa dokonała badania i oceny ofert. W dniu 

22 grudnia 2020 r. Zamawiający odrzucił oferty wykonawców: 

1) Oferta nr 1: REMONTEX M. K., Płock; 

2) Oferta nr 2: R-X S. R., Płock; 

3) Oferta nr 3: Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe 

STALTIM P. W., Płock; 

4) Oferta nr 4: BIOŚ Sp. z o.o., Płock; 

5) Oferta nr 8: R. D., Firma Usługowo-Handlowa KOMPLEX, 

Legionowo; 

- zawierające rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu 

zamówienia na podstawie art. 90 ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych oraz art. 89 ust. 1 pkt 4 ww. ustawy. 

Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na 

sfinansowanie zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie 

zgody na wszczęcie postępowania, wynosiła: 272.900,00 zł. 
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Zamawiający wybrał jako najkorzystniejszą na podstawie 

kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia tj. cena znaczenie kryterium - 60%, okres 

gwarancji – 40%, - ofertę najkorzystniejszą złożoną przez 

Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe TYMBUD 

W. Sz., Płock. Cena oferty brutto 195.447,00 zł. Kryterium cena – 

60,00 pkt. Kryterium, okres gwarancji - 40,00 pkt, łącznie - 100,00 

pkt. 

288. 652/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok. Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 

2021 r. poz. 3602. 

289. 653/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 652/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

30 grudnia  2020 roku. 

290. 654/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

291. 655/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie przekazania podległym jednostkom informacji 

o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków oraz 

wysokości dotacji i wpłat do budżetu. 

 

Zrealizowana. Przekazano informację o statecznych kwotach 

dochodów i wydatków oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu 

jednostek organizacyjnych powiatu oraz powiatowych służb, 

inspekcji i straży. 

292. 656/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie przyjęcia planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Przyjęto plany finansowe dochodów i wydatków 

zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi 

ustawami. 
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293. 657/2020 z dnia 

30.12.2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Zarządu Powiatu Płońskiego 

w sprawie ustalenia planu finansowego dla wydzielonego 

rachunku dochodów pochodzących ze środków Funduszu 

Przeciwdziałania COVID -19. 

Zrealizowana. Zarząd Powiatu skorygował plan finansowy dla 

rachunku dochodów i wydatków związanych z przeciwdziałaniem 

COVID-19. 

294. 658/2020 z dnia 

31.12.2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na 2020 rok . Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z dnia 22 kwietnia 

2021 r. poz. 3603. 

295. 659/2020 z dnia 

31.12.2020 r. 

w sprawie przekazania jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informacji 

o dokonanych zmianach w Uchwale Budżetowej na 2020 rok. 

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu 

oraz powiatowym służbom, inspekcjom i strażom informację 

o zmianach planu dochodów i wydatków wynikających 

z Uchwały Nr 658/2020 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 

31 grudnia  2020 roku. 

296. 660/2020 z dnia 

31.12.2020 r. 

w sprawie zmiany planów finansowych zadań z zakresu 

administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce 

samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami. 

 

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano 

plany finansowe zadań z zakresu administracji rządowej oraz 

innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego 

odrębnymi ustawami. 

 

 

  


