Załącznik nr 2 do Raportu o Stanie Powiatu Płońskiego za 2018 rok

Reali zacja Uchwał Zarządu Powiatu Pł ońskiego

Numer
i data
lp.
Przedmiot uchwały
podjęcia
uchwały
1. 757/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań z tytułu umów, których
02.01.2018 realizacja
w
roku
budżetowym
2018 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
2. 758/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
02.01.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
3. 759/2018
w sprawie ustalenia wysokości oraz
z dnia
przyjęcia
zasad
dofinansowania
09.01.2018 w 2018 roku do wypoczynku dzieci
pochodzących z terenu Powiatu Płońskiego
umieszczonych w rodzinnej pieczy
zastępczej

Sposób realizacji
Zrealizowana. Zgodnie z upoważnieniem zawartym w Uchwale Nr XLII/242/2017
Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego, Zarząd Powiatu przekazał
uprawnienia kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań
z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym 2018 i w latach następnych jest
niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikają płatności
wykraczające poza rok budżetowy w ramach limitów wydatków określonych
w uchwale.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. W 2018 roku z tej formy dofinansowania skorzystało 19 rodzin
zastępczych, w których przebywało 25 dzieci. Kwota dofinansowania dla jednego
dziecka przebywającego w rodzinnej pieczy zastępczej wynosiła maksymalnie
500,00 zł. Łączna wysokość środków wydatkowanych w 2018 roku wyniosła
10.972,00 zł.
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4. 760/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
09.01.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę
paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń
Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku –
Obwód Drogowy Nr 2 w Raciążu
5. 761/2018
w sprawie przeprowadzenia drugiego
z dnia
przetargu oraz sporządzenia i podania
09.01.2018 do publicznej wiadomości ogłoszenia
o przetargu
oraz
sporządzenia
i zamieszczenia w prasie wyciągu
z ogłoszenia na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Raciążu przy
ul. Kilińskiego
6. 762/2018
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej
z dnia
w drugim
przetargu
ustnym
09.01.2018 nieograniczonym
na
sprzedaż
nieruchomości położonej w Raciążu przy
ul. Kilińskiego
7. 763/2018
w
sprawie
zatwierdzenia
diagnoz
z dnia
edukacyjnych w zakresie obszaru wsparcia
09.01.2018 w ramach Osi priorytetowej X Edukacja
dla rozwoju regionu, Działania 10.1
Edukacja Kształcenie i rozwój dzieci
i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja
ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Hurt-Detal
ul. 11-go listopada 14, 09-140 Raciąż. Cena oferty brutto: 158.900,00 zł.

Zrealizowana. Ogłoszenie o drugim przetargu na sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Płońsku i Urzędu Miejskiego w Raciążu, 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 lokalnym, tj. „Extra Płońsk” z dnia 23.01.2018 r.
Zrealizowana. W drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono cenę wywoławczą na
kwotę 150.000,00 zł netto.
Zrealizowana. W związku z konkursem ogłoszonym przez Mazowiecką Jednostkę
Wdrażania Programów Unijnych w ramach Osi priorytetowej X Edukacja dla rozwoju
regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży Poddziałania 10.1.1.
Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych) zatwierdzono diagnozy edukacyjne
opracowane dla: II Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku,
III Liceum Ogólnokształcącego w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku, Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Płońsku, Liceum
Ogólnokształcącego w Zespole Szkół w Raciążu, I Liceum Ogólnokształcącego
w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Płońsku oraz dla Szkoły Podstawowej
Specjalnej w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Jońcu.
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8. 764/2018
w sprawie sporządzenia i podania do
z dnia
publicznej
wiadomości
wykazu
09.01.2018 nieruchomości przeznaczonej do oddania
w najem położonej w Płońsku przy
ul. Płockiej

Zrealizowana. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej do oddania w najem położonej w Płońsku przy ul. Płockiej. Wykaz
ww. nieruchomości został wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Płońsku, opublikowany na stronie internetowej www.powiat-plonski, ponadto
informacja o wywieszeniu wykazu ukazała się w prasie lokalnej, tj. „Extra Płońsk”
z dnia 23.01.2018 r.
9. 765/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. W związku z nieobecnością Starosty Płońskiego – Andrzeja Stolpy
z dnia
Powiatu Płońskiego
udzielono upoważnienia Pani Elżbiecie Grodkiewicz – Członkowi Zarządu Powiatu do
17.01.2018
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie
zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 18 stycznia 2018 r. do dnia
24 stycznia 2018 r.
10. 766/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
z dnia
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 16.02.2018r. poz., 1676.
17.01.2018
11. 767/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
17.01.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr 766/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 17 stycznia
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
12. 768/2018
w sprawie ustalenia wysokości kwot Zrealizowana. Ustalono wysokości kwot dotacji przysługujących na jednego ucznia
z dnia
dotacji przysługujących na jednego ucznia szkół publicznych prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż
17.01.2018 szkół publicznych prowadzonych przez Powiat Płoński oraz na ucznia szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych
osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż działających na terenie Powiatu Płońskiego w roku 2018. Określone w uchwale kwoty
Powiat Płoński oraz na ucznia szkół dotacji zostały przekazane podmiotom dotowanym celem przedkładania prawidłowych
niepublicznych o uprawnieniach szkół rozliczeń. Dotacje były wypłacane od stycznia 2018 roku wg stawek wynikających
publicznych działających na terenie z podjętej uchwały.
Powiatu Płońskiego w roku 2018
13. 769/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. W związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego – Anny
z dnia
Powiatu Płońskiego
Dumińskiej – Kierskiej udzielono upoważnienia Pani Elżbiecie Grodkiewicz –

3

17.01.2018

Członkowi Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie od
dnia 24 stycznia 2018 r. do dnia 10 kwietnia 2018r.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 16.02.2018r. poz., 1677.

14. 770/2018
z dnia
26.01.2018
15. 771/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
26.01.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
16. 772/2018
w sprawie uchylenia uchwały w sprawie
z dnia
wprowadzenia
Karty
audytu
26.01.2018 wewnętrznego w Powiecie Płońskim,
Kodeksu etyki audytora wewnętrznego
w Powiecie Płońskim, Księgi procedur
audytu wewnętrznego w Powiecie
Płońskim oraz niektórych innych uchwał
17. 773/2018
w sprawie upoważnienia Dyrektora
z dnia
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
26.01.2018 realizacji projektu pozakonkursowego
pn. Aktywizacja
osób
młodych
pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (III) w ramach
Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
18. 774/2018
w sprawie upoważnienia Zastępcy
z dnia
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
26.01.2018 w Płońsku
do
realizacji
projektu

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 770/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 26 stycznia
2018 roku.
Zrealizowana. Uchylono Uchwałę Nr 62/2011 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
23.02.2011r. w sprawie wprowadzenia Karty audytu wewnętrznego w Powiecie
Płońskim, Kodeksu etyki audytora wewnętrznego w Powiecie Płońskim, Księgi
procedur audytu wewnętrznego w Powiecie Płońskim oraz uchwały zmieniające.
Stosowne regulacje w tym zakresie zostały wprowadzone przez Starostę Płońskiego
w formie zarządzenia.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Eugeniusza Demianiuka – Dyrektora Powiatowego
Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji w okresie 01.01.2018r. – 31.12.2019r. projektu
pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w Powiecie
Płońskim (III) w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 –
Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego. W dniu 27 marca
2018 roku Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku podpisał umowę Nr UDA –
POWR.01.01.01.-14-0006/18-00 o dofinansowanie ww. projektu.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego – Zastępcę Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji w okresie 01.01.2018r. 31.12.2019r., podczas nieobecności Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku,
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pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób
młodych pozostających bez pracy
w powiecie płońskim (III) w ramach
Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020
w sprawie wyrażenia opinii o zaliczeniu do
kategorii dróg gminnych

19. 775/2018
z dnia
26.01.2018
20. 776/2018
w sprawie zaopiniowania projektu
z dnia
„Programu Ochrony Środowiska dla
26.01.2018 Gminy Załuski na lata 2018 – 2021
z perspektywą do 2025”
21. 777/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Samodzielny
31.01.2018 Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku
22. 778/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Samodzielny
31.01.2018 Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku
23. 779/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy użyczenia przez Dom Dziecka
31.01.2018 im. Janusza Korczaka w Płońsku
24. 780/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy użyczenia przez Dom Dziecka
31.01.2018 im. Janusza Korczaka w Płońsku

projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy
w Powiecie Płońskim (III) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja
Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode na rynku pracy, Poddziałania
1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt uchwały Rady Gminy
Płońsk w sprawie zaliczenia dróg lokalnych, znajdujących się na terenie gminy Płońsk,
do kategorii dróg gminnych.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Załuski na lata 2018-2021 z perspektywą do 2025 roku”.
Uchwała została przekazana Wójtowi Gminy Załuski.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez SP ZZOZ w Płońsku
z Laboratorium Psychologiczno-Terapeutycznym NeuroLines na okres 01.01.2018r. –
31.12.2018r. Przedmiotem umowy najmu był lokal użytkowy o powierzchni użytkowej
13,17 m2 z przeznaczeniem na Laboratorium Psychologiczno
Terapeutyczne.
Miesięczny czynsz najmu wynosił 360,11 zł brutto.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez SP ZZOZ w Płońsku
z Bankiem Spółdzielczym w Płońsku na okres 24.12.2017r. – 23.12.2020r.
Przedmiotem umowy najmu jest powierzchnia 1,5 m2 w pomieszczeniu ochrony
znajdującym się w budynku portierni z przeznaczeniem na obsługę bankomatu.
Miesięczny czynsz najmu wynosi 209,04 zł brutto.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia przez Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka w Płońsku z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Płońsku
na okres od dnia 01.01.2018r. do dnia 31.12.2021r. Przedmiotem umowy użyczenia jest
lokal mieszkalny o powierzchni 32 m2 z przeznaczeniem na realizację Rządowego
Programu „Za życiem”.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia przez Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka w Płońsku z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Płońsku
na czas nieoznaczony od dnia 01.02.2018r. Przedmiotem umowy użyczenia są lokale
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25. 781/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
31.01.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
26. 782/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
31.01.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
27. 783/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
31.01.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
28. 784/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
31.01.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
29. 785/2018
w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom
z dnia
Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku
07.02.2018

o powierzchni 278 m2 znajdujące się na pierwszym i drugim piętrze budynku Domu
Dziecka z przeznaczeniem na siedzibę Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Płońsku.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLIV/258/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia
31 stycznia 2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizn w postaci, m.in.:
- słodyczy w ilości 303 szt.,
- art. spożywczych w ilości 27 szt.,
- odzieży w ilości 189 szt.,
- art. szkolnych w ilości 612 szt.
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30. 786/2018
w sprawie ogłoszenia regionalnego
z dnia
konkursu literackiego dla uczniów szkół
07.02.2018 ponadgimnazjalnych
31. 787/2018
z dnia
07.02.2018
32. 788/2018
z dnia
07.02.2018
33. 789/2018
z dnia
13.02.2018

Łączna wartość darowizny wyniosła 10.088,21 zł. Przyjęte towary zostały
wykorzystane na cele bytowe wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku.
Zrealizowana. Ogłoszono regionalny konkurs literacki dla uczniów szkół
ponadgimnazjalnych pn. „Maciej Kazimierz Sarbiewski – Chrześcijański Horacy
z Mazowsza”, który został przeprowadzony w terminie od dnia 12 lutego 2018 roku do
dnia 11 maja 2018 roku.
Zrealizowana. Z dniem 1 września 2018 roku w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku
w Technikum Nr 1 został utworzony nowy kierunek kształcenia – technik logistyk.

w sprawie utworzenia kierunku kształcenia
zawodowego w Technikum Nr 1
w Płońsku
w sprawie utworzenia kierunku kształcenia Zrealizowana. Z dniem 1 września 2018 roku w Zespole Szkół w Raciążu w Technikum
zawodowego w Technikum w Raciążu
w Raciążu został utworzony nowy kierunek kształcenia – technik handlowiec.

w sprawie udzielenia upoważnienia Zrealizowana. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi Powiatowego Centrum Pomocy
Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum Rodzinie w Płońsku do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”.
Pomocy Rodzinie w Płońsku
W 2018 roku wpłynęło 29 wniosków: na Moduł I – 12 i na Moduł II – 17. Zawarte
zostały umowy na kwotę 129.078,00 zł. Do dnia 15.04.2019r. samorząd powiatowy
złożył sprawozdania z realizacji programu i rozliczył środki otrzymane w 2018 roku.
34. 790/2018
w
sprawie
realizacji
programu Zrealizowana. Wyznaczono Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku do
z dnia
pn. ,,Program
wyrównywania
różnic realizacji programu pn. ,,Program wyrównywania różnic między regionami III”
21.02.2018 między regionami III” Państwowego Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w obszarze B –
Funduszu
Rehabilitacji
Osób likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach
Niepełnosprawnych
samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się
i komunikowania. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku złożyło wniosek
o dofinansowanie ze środków PFRON na realizację projektu pn. „Wykonanie
zewnętrznej platformy przy schodowej z przeznaczeniem dla osób niepełnosprawnych
dla budynku Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Jońcu” w ramach
obszaru B „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Rozliczono kwotę
40.500,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków PFRON wyniosło 19.451,00 zł.
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35. 791/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
28.02.2018 zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na
wykonanie opracowań geodezyjnych
i kartograficznych w 2018 r.
36. 792/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
28.02.2018 zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na
sporządzenie operatów szacunkowych
z wyceny
wartości
rynkowej
nieruchomości w 2018 r.
37. 793/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
28.02.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
38. 794/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
28.02.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
39. 795/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
28.02.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami

Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do
złożenia oferty Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Wykonawcę: Usługi Geodezyjne, ul. Wiejska 28, 09-130 Baboszewo. Cena oferty
brutto: 24.100,00 zł.
Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do
złożenia oferty Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Wykonawcę: Usługi projektowe i wyceny nieruchomości, ul. Łąkowa 7, 09-100
Płońsk. Cena oferty brutto: 32.226,00 zł.

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLV/264/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 lutego
2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
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40. 796/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
28.02.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
41. 797/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 786/2018
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
07.03.2018 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia
regionalnego konkursu literackiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych
42. 798/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na
z dnia
2018 rok
13.03.2018
43. 799/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
13.03.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
44. 800/2018
w sprawie ujednolicenia sposobu realizacji
z dnia
prawa do odliczenia podatku naliczonego
20.03.2018 w Powiecie Płońskim

45. 801/2018
z dnia
20.03.2018
46. 802/2018
z dnia

zmieniającej
uchwałę
w
sprawie
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
w sprawie aktualizacji kwot dotacji
przysługujących na jednego ucznia szkół

Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 786/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 7 lutego 2018 roku w sprawie ogłoszenia regionalnego konkursu literackiego dla
uczniów szkół ponadgimnazjalnych poprzez wpisanie dodatkowych informacji
dotyczących objęcia konkursu patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego
i Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 16.03.2018r., poz. 2718.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 798/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 13 marca
2018 roku.
Zrealizowana. W celu ujednolicenia w Powiecie Płońskim sposobu realizacji prawa do
odliczania podatku zgodnie z przepisami w zakresie podatku od towarów i usług
wprowadzono jednolitą pieczęć umożliwiającą jednoznaczne zakwalifikowanie
czynności jako dającej lub nie dającej prawa do odliczenia podatku naliczanego.
Jednocześnie zobowiązano kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu
Płońskiego objętych scentralizowanym podatkiem VAT do stosowania pieczęci.
Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
Pracy w Płońsku polegających na zwiększeniu liczby etatów z 7 na 10 w Wydziale
ds. Zatrudniania Cudzoziemców.
Zrealizowana. Określone w uchwale zaktualizowane kwoty dotacji zostały przekazane
podmiotom dotowanym celem przedkładania prawidłowych rozliczeń. Zmienione

9

20.03.2018 publicznych prowadzonych przez osoby
fizyczne lub osoby prawne inne niż Powiat
Płoński
oraz
na
ucznia
szkół
niepublicznych o uprawnieniach szkół
publicznych działających na terenie
Powiatu Płońskiego w roku 2018
47. 803/2018
w sprawie organizacji Powiatowego
z dnia
Konkursu Matematycznego dla uczniów
28.03.2018 szkół
ponadgimnazjalnych
powiatu
płońskiego
48. 804/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
28.03.2018 o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na wykonanie robót budowlanych
i instalacyjnych w ramach projektu
„Rozbudowa systemu wentylacyjno –
klimatyzacyjnego w budynku Starostwa
Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39”

49. 805/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
z dnia
przyjęcie przez Dom Dziecka im. Janusza
28.03.2018 Korczaka
w
Płońsku
zespołu
prądotwórczego od Aresztu Śledczego
w Płońsku

kwoty dotyczyły okresu całego roku i w marcu wypłacono dotację dla szkół
z uwzględnieniem rozliczenia kwot dotacji od stycznia 2018 r.

Zrealizowana. Ogłoszono i we współpracy z Politechniką Warszawską przeprowadzono
Powiatowy Konkurs Matematyczny. 26 kwietnia 2018 roku w auli Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku odbył się finał II Powiatowego Konkursu
Matematycznego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych powiatu płońskiego.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta następującego
Wykonawcy: DTS SERWIS, ul. Chrościckiego 93/105, 02-414 Warszawa, cena oferty
brutto: 76.462,96 zł. Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
ww. zamówienia, wynosiła 110.500,00 zł. Zaoferowana przez Wykonawcę cena oferty
wydała się Zamawiającemu rażąco niska w stosunku do przedmiotu zamówienia
i budziła wątpliwości Zamawiającego, co do możliwości wykonania przedmiotu
zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego
i wymaganiami wynikającymi z ustawy Prawo budowlane wraz z aktami
wykonawczymi. W związku z powyższym Zamawiający zwrócił się do Wykonawcy
o udzielenie wyjaśnień dotyczących uzasadnienia wysokości zaoferowanej ceny.
Wykonawca w wyznaczonym terminie nie udzielił wyjaśnień w przedmiotowej sprawie.
Tym samym oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu. W postępowaniu nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu
podjął decyzję o unieważnieniu postępowania.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie przez Dom Dziecka
im. J. Korczaka w Płońsku od Aresztu Śledczego w Płońsku zespołu prądotwórczego
(KŚT 3.33.344) ZE 266/15 ELMOR – GDAŃSK, Nr fabryczny: 10393, rok produkcji
1986.
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50. 806/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
28.03.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
51. 807/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
28.03.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
52. 808/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
28.03.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
53. 809/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
28.03.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
54. 810/2018
w sprawie sprawozdania rocznego
z dnia
z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego
30.03.2018 za 2017 rok, sprawozdania finansowego
Powiatu Płońskiego za 2017 rok,
informacji o stanie mienia Powiatu
Płońskiego na dzień 31.12.2017 roku oraz
sprawozdania rocznego z wykonania planu
finansowego Samodzielnego Publicznego

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr XLVI/271/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 marca
2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie
roczne z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok, sprawozdanie finansowe
Powiatu Płońskiego za 2017 rok, informację o stanie mienia Powiatu Płońskiego na
dzień 31.12.2017 roku oraz sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego
Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku za
2017 rok. Uchwałą Nr XLVII/279/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku Rada Powiatu
Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok. Uchwałą Nr XLVII/280/2018
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Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
w Płońsku za 2017 rok
55. 811/2018
w sprawie sporządzenia i podania do
z dnia
publicznej
wiadomości
wykazu
30.03.2018 nieruchomości przeznaczonej na zamianę
położonej w Rzewinie
56. 812/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
30.03.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego na „Przebudowę dróg
powiatowych w ramach PROW”
57. 813/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy użyczenia przez Dom Dziecka
11.04.2018 im. Janusza Korczaka w Płońsku

z dnia 30 kwietnia 2018 Rada Powiatu Płońskiego udzieliła Zarządowi Powiatu
Płońskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok.
Zrealizowana. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości
przeznaczonej na zamianę położonej w Rzewinie. Wykaz nieruchomości został
wywieszony na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku, opublikowany na
stronie internetowej www.powiat-plonski, ponadto informacja o wywieszeniu wykazu
ukazała się w prasie lokalnej, tj. „Extra Płońsk” z dnia 10.04.2018 r.
Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym w uchwale, podjęła pracę
z dniem jej powołania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji, stosując regulacje
prawne właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo zamówień
publicznych. Do zadań Komisji należała w szczególności ocena spełniania przez
Wykonawców warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na
podstawie kryteriów oceny określonych w SIWZ.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie przez Dom Dziecka im. Janusza Korczaka
w Płońsku umowy użyczenia z Powiatowym Urzędem Pracy w Płońsku na okres od
dnia 16.04.2018r. do dnia 31.12.2020r. Przedmiotem umowy użyczenia jest lokal
magazynowy o powierzchni 15,25 m2 znajdujący się w części piwnicznej budynku
Domu Dziecka w Płońsku Filia w Załuskach z przeznaczeniem na przechowywanie
dokumentacji PUP 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.
Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
Szkół w Raciążu.

58. 814/2018
w sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
13.04.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
niegraniczonego na usługę polegającą
na udzieleniu długoterminowego kredytu
59. 815/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na
z dnia
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
19.04.2018 w Raciążu
60. 816/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. W związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego – Anny
z dnia
Powiatu Płońskiego
Dumińskiej – Kierskiej udzielono upoważnienia Pani Elżbiecie Grodkiewicz –
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19.04.2018

Członkowi Zarządu Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony w terminie od
dnia 23 kwietnia 2018 r. do dnia 27 kwietnia 2018 r.
Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w zaproszeniu do
złożenia oferty Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Wykonawcę: Iti klima, Bezledy 4/8, 11-200 Bartoszyce, Oddział w Sierpcu:
ul. T. Kościuszki 8, 09-200 Sierpc. Cena oferty brutto: 103.000,00 zł.

61. 817/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
27.04.2018 zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro
na wykonanie
robót
budowlanych
i instalacyjnych w ramach projektu
„Rozbudowa systemu wentylacyjno –
klimatyzacyjnego w budynku Starostwa
Powiatowego w Płońsku, ul. Płocka 39”
62. 818/2018
w sprawie sprawozdania finansowego Zrealizowana. Zarząd przedstawił Radzie Powiatu Płońskiego sprawozdanie finansowe
z dnia
Powiatu Płońskiego za 2017 rok
Powiatu Płońskiego za 2017 rok. Uchwałą Nr XLVII/279/2018 z dnia 30 kwietnia
30.04.2018
2018 roku Rada Powiatu Płońskiego rozpatrzyła i zatwierdziła sprawozdanie finansowe
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Płońskiego za 2017 rok.
63. 819/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
30.04.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr XLVII/282/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia
i strażom informacji o dokonanych 30 kwietnia 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej
na 2018 rok
64. 820/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz finansowych.
30.04.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
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65. 821/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
30.04.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
66. 822/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
30.04.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
67. 823/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
10.05.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
przebudowę
i rozbudowę istniejącego budynku Zespołu
Szkół Nr 2 w Płońsku w ramach zadania
pn. Likwidacja barier dla osób
niepełnosprawnych – montaż dźwigu
w ZS Nr 2 w Płońsku
68. 824/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia
z dnia
Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
15.05.2018 Korczaka w Płońsku

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. 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.

Zrealizowana. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Płońsku do udziału w zebraniu ogółu właścicieli lokali w budynku przy
ul. H. Sienkiewicza 4c w Płońsku. Dyrektor Domu Dziecka w Płońsku uczestniczył
w zebraniu właścicieli lokali w dniu 17.05.2018r.
69. 825/2018
w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu Powiatu Płockiego z dnia
z dnia
pozbawienia kategorii drogi powiatowej
26 kwietnia 2018 r. w sprawie pozbawienia dotychczasowej kategorii drogi publicznej
15.05.2018
poprzez wyłączenie z użytkowania odcinka drogi powiatowej Nr 6904 W Podgórze –
Płock przebiegającej na terenie Powiatu Płockiego.
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70. 826/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia Zrealizowana. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
z dnia
Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku do udziału w zebraniu ogółu właścicieli lokali w budynku przy
24.05.2018 Korczaka w Płońsku
ul. H. Sienkiewicza 4c w Płońsku. Dyrektor Domu Dziecka w Płońsku uczestniczył
w zebraniu właścicieli lokali w dniu 29.05.2018r.
71. 827/2018
w sprawie ustalenia formy przetargu oraz Zrealizowana. Ustalono formę sprzedaży zabudowanej nieruchomości przeznaczonej do
z dnia
sporządzenia i podania do publicznej sprzedaży położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego jako przetarg ustny nieograniczony.
24.05.2018 wiadomości
wykazu
zabudowanej Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
nieruchomości
przeznaczonej
do w Płońsku i Urzędu Miejskiego w Raciążu, opublikowane na stronie internetowej
sprzedaży położonej w Raciążu przy www.powiat-plonski.pl i w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego
ul. Kilińskiego
w Płońsku, a wyciąg z ogłoszenia o przetargu został zamieszczony w prasie o zasięgu
lokalnym, tj. „Extra Płońsk” z dnia 29.05.2018r.
72. 828/2018
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej Zrealizowana. W przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości
z dnia
w przetargu ustnym nieograniczonym na położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono cenę wywoławczą na kwotę
24.05.2018 sprzedaż
nieruchomości
położonej 170.000,00 zł netto.
w Raciążu przy ul. Kilińskiego
73. 829/2018
w
sprawie
powołania
Komisji Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym w uchwale, podjęła pracę
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia z dniem jej powołania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji stosując regulacje prawne
24.05.2018 postępowania o udzielenie zamówienia właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych.
publicznego
w
trybie
przetargu Do zadań Komisji należała w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
nieograniczonego na dostawę energii warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na podstawie kryteriów
elektrycznej na potrzeby Starostwa oceny określonych w SIWZ.
Powiatowego w Płońsku oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego
74. 830/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
24.05.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr XLIX/285/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 24 maja
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
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75. 831/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
24.05.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
76. 832/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
24.05.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
77. 833/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
24.05.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
78. 834/2018
w sprawie wyrażenia opinii o pozbawienie
z dnia
kategorii drogi powiatowej
28.05.2018

Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.

Zrealizowana. Pozytywnie zaopiniowano wniosek Zarządu Dróg Powiatowych
w Sierpcu z dnia 11 maja 2018 r. w sprawie pozbawienia części drogi Nr 3770W
Żeromskiego kategorii drogi powiatowej z wyłączeniem jej użytkowania oraz
w sprawie pozbawienia części drogi Nr 3770W Żeromskiego kategorii drogi
powiatowej i zaliczenia do kategorii dróg gminnych.
79. 835/2018
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie Zrealizowana. W związku z wejściem w życie z dniem 25 maja 2018 roku
z dnia
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
28.05.2018 Starostwa Powiatowego
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) w Starostwie
Powiatowym w Płońsku utworzono stanowisko Inspektora Ochrony Danych. W wyniku
ww. zmiany dostosowano zadania Wydziału Organizacyjno – Prawnego do
obowiązujących przepisów prawa z zakresu ochrony danych osobowych likwidując
stanowisko Administratora Bezpieczeństwa Informacji.
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80. 836/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
04.06.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
81. 837/2018
w sprawie powołania komisji konkursowej
z dnia
w celu przeprowadzenia konkursu na
04.06.2018 stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
w Raciążu
82. 838/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
06.06.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego
na
Przebudowę dróg powiatowych w ramach
PROW

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr L/288/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia
4 czerwca 2018 roku.
Zrealizowana. Powołano komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu, która dokonała wyboru kandydata na
stanowisko dyrektora ww. szkoły.

Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 16 kwietnia 2018 r.,
złożono następującą ofertę: Oferta Nr 1) Przedsiębiorstwo Transportowo-Handlowe,
WAPNOPOL, ul. Nadrzeczna, 12 06-450 Glinojeck. Cena oferty:
Cz. I – 3.349.336,83 zł,
Cz. II – 3.016.935,33 zł.
Okres gwarancji:
Cz. I – 60 m-cy,
Cz. II – 60 m-cy.
Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ Komisja Przetargowa
przedstawiła Zarządowi Powiatu propozycję wyboru oferty na Część I i Część II
zamówienia:
Przedsiębiorstwo
Transportowo-Handlowe
WAPNOPOL,
ul. Nadrzeczna 12, 06-450 Glinojeck. Zarząd Powiatu dokonał wyboru ww. oferty jako
najkorzystniejszej.
83. 839/2018
w sprawie unieważnienia postępowania Zrealizowana. W terminie składania ofert, tj. do dnia 4 czerwca 2018 r., nie złożono
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym Zarząd Powiatu podjął
06.06.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na decyzję o unieważnieniu postępowania.
przebudowę i rozbudowę istniejącego
budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
w ramach zadania pn.: „Likwidacja barier
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dla osób niepełnosprawnych – montaż
dźwigu w ZS Nr 2 w Płońsku”
84. 840/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
06.06.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
przebudowę
i rozbudowę istniejącego budynku Zespołu
Szkół Nr 2 w Płońsku w ramach zadania
pn.: „Likwidacja barier dla osób
niepełnosprawnych – montaż dźwigu w ZS
Nr 2 w Płońsku”
85. 841/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia
z dnia
Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
13.06.2018 Korczaka 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.

Zrealizowana. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
Korczaka w Płońsku do udziału w zebraniu ogółu właścicieli lokali w budynku przy
ul. H. Sienkiewicza 4c w Płońsku. Dyrektor Domu Dziecka w Płońsku uczestniczył
w zebraniu właścicieli lokali w dniu 19.06.2018r.
86. 842/2018
w sprawie odwołania Pana Ryszarda Zrealizowana. W związku ze złożonym wnioskiem o rozwiązanie stosunku pracy
z dnia
Stanisława Buczyńskiego ze stanowiska z dniem 31 sierpnia 2018 roku odwołano Pana Ryszarda Buczyńskiego ze stanowiska
13.06.2018 Dyrektora
Zespołu
Szkół Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
Ogólnokształcących w Płońsku
87. 843/2018
w sprawie ogłoszenia konkursu na Zrealizowana. Ogłoszono i przeprowadzono konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
z dnia
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
13.06.2018 Ogólnokształcących w Płońsku
88. 844/2018
w sprawie zatwierdzenia rocznego Zrealizowana. Zatwierdzono roczne sprawozdanie finansowe Samodzielnego
z dnia
sprawozdania finansowego za rok 2017 Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego
13.06.2018 Samodzielnego Publicznego Zespołu w Płońsku za 2017 rok.
Zakładów
Opieki
Zdrowotnej
im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w Płońsku
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89. 845/2018
zmieniająca
uchwałę
w
sprawie Zrealizowana. Dokonano zmian w Regulaminie Organizacyjnym Powiatowego Urzędu
z dnia
uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Pracy w Płońsku polegających na podziale etatu w Wydziale Ogólno –
20.06.2018 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku
Administracyjnym w sposób umożliwiający wykonywanie zadań Inspektora Ochrony
Danych na stanowisku ds. organizacyjnych i zamówień publicznych z zakresu.
90. 846/2018
w sprawie cofnięcia upoważnienia dla Zrealizowana. W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2018 roku stosunku
z dnia
Dyrektora
Zespołu
Szkół pracy z Panem Ryszardem Buczyńskim cofnięto upoważnienie udzielone Uchwałą
20.06.2018 Ogólnokształcących w Płońsku
Nr 4/2014 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 2 grudnia 2014 roku w sprawie udzielenia
upoważnienia dla Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących 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 jej bieżącego funkcjonowania.
91. 847/2018
w sprawie cofnięcia pełnomocnictwa Zrealizowana. W związku z rozwiązaniem z dniem 31 sierpnia 2018 roku stosunku
z dnia
Dyrektorowi
Zespołu
Szkół pracy z Panem Ryszardem Buczyńskim cofnięto pełnomocnictwo udzielone Uchwałą
20.06.2018 Ogólnokształcących w Płońsku
Nr 451/2016 w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku do działania w zakresie zawierania i aneksowania
umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
92. 848/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Zrealizowana. Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu
z dnia
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkół w Raciążu. Uchwałą Nr 849/2018 z dnia 20.06.2018r. Zarząd Powiatu powierzył
20.06.2018 w Raciążu
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu Pani Dorocie Rubinkowskiej.
93. 849/2018
w sprawie powierzenia stanowiska Zrealizowana. Zarząd Powiatu powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu
w Raciążu Pani Dorocie Rubinkowskiej na okres od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia
20.06.2018
31 sierpnia 2022 roku.
94. 850/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla Zrealizowana. Upoważniono Panią Dorotę Rubinkowską – Dyrektora Zespołu Szkół
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu
w Raciążu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,
20.06.2018
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
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95. 851/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Raciążu
20.06.2018

96. 852/2018
w sprawie powołania Komisji do
z dnia
przeprowadzenia odbioru końcowego
20.06.2018 przedmiotu Umowy Nr 91/2017 z dnia
18.05.2017r., Umowy Nr 92/2017 z dnia
18.05.2017r., Umowy Nr 93/2017 z dnia
18.05.2017r. – Część 6
97. 853/2018
w sprawie najkorzystniejszej oferty
z dnia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
20.06.2018 publicznego o wartości szacunkowej
poniżej 30 000 euro na usługę pełnienia
nadzoru inwestorskiego nad realizacją
przebudowy dróg realizowanych w ramach
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2014-2020

Upoważnienie zostało udzielone na czas określony od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia
31 sierpnia 2022 roku z możliwością cofnięcia w każdym czasie.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Dorocie Rubinkowskiej – Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Raciążu do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów
na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Pełnomocnictwo zostało
udzielone na czas określony od dnia 01 lipca 2018 roku do dnia 31 sierpnia 2022 roku
z możliwością cofnięcia w każdym czasie.
Zrealizowana. W związku ze zgłoszeniami Wykonawców w zakresie gotowości
przebudowywanych dróg do odbioru Zarząd Powiatu powołał Komisję do
przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy Nr 91/2017 z dnia
18.05.2017r., Umowy Nr 92/2017 z dnia 18.05.2017r., Umowy Nr 93/2017 z dnia
18.05.2017r. – Część 6 w składzie: Agnieszka Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji,
Piotr Mroczkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Marcin Piechocki – Członek
Komisji oraz Barbara Celeda – Członek Komisji.
Zrealizowana. Do upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 18.06.2018r., wpłynęły
3 oferty. Na podstawie kryterium oceny ofert określonych w Zaproszeniu do złożenia
oferty: cena – znaczenie kryterium 60%, liczba pobytów na budowie - znaczenie
kryterium 40%, Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej
przez Wykonawcę:
Część 1 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi
powiatowej nr 3067 W Radzikowo – Sobanice – Nacpolsk
IND Inżynier Nadzoru Drogowego, ul. Obozowa 5/4, 32-600 Oświęcim
Oferta Wykonawcy spełniała ww. kryteria i otrzymała:
Kryterium cena: 60,00 pkt
Kryterium liczba pobytów na budowie: 40,00 pkt
Łącznie:100,00 pkt
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98. 854/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu
z dnia
Powiatu Płońskiego
20.06.2018

99. 855/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
20.06.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
100. 856/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
20.06.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
101. 857/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
20.06.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami

Część 2 – Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją przebudowy drogi
powiatowej Nr 3005 W Komsin – Chociszewo
IND Inżynier Nadzoru Drogowego, ul. Obozowa 5/4, 32-600 Oświęcim
Oferta Wykonawcy spełniała ww. kryteria i otrzymała:
Kryterium cena: 60,00 pkt
Kryterium liczba pobytów na budowie: 40,00 pkt
Łącznie:100,00 pkt.
Zrealizowana. W związku z nieobecnością Starosty Płońskiego – Andrzeja Stolpy
udzielono upoważnienia Pani Mariannie Chybale – Członkowi Zarządu Powiatu do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie
zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 25 czerwca 2018 r. do dnia
6 lipca 2018 r.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr LI/290/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 20 czerwca
2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
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102. 858/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
20.06.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
103. 859/2018
w sprawie przyjęcia darowizny przez Dom
z dnia
Dziecka im. J. Korczaka w Płońsku
22.06.2018

104. 860/2018
z dnia
22.06.2018
105. 861/2018
z dnia
22.06.2018

w sprawie skonsolidowanego bilansu
Powiatu Płońskiego za 2017 rok
w sprawie powołania Komisji do
przeprowadzenia odbioru końcowego
przedmiotu Umowy Nr 93/2017 z dnia
18.05.2017r. – Część 7 i Część 8

106. 862/2018
w sprawie powołania komisji konkursowej
z dnia
w celu przeprowadzenia konkursu na
28.06.2018 stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku
107. 863/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
28.06.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę

Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przyjęcie darowizn w postaci m.in.:
- słodyczy w ilości 317 szt.,
- art. spożywczych w ilości 462 szt.,
- odzieży w ilości 4 szt.,
- art. szkolnych w ilości 219 szt.,
- art. chemicznych w ilości 34 szt.
Łączna wartość darowizny wyniosła 4.070,40 zł. Przyjęte towary zostały wykorzystane
na cele bytowe wychowanków Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu sporządził skonsolidowany bilans Powiatu Płońskiego
za 2017 rok, który w dniu 27 czerwca 2018 roku został przekazany Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Warszawie.
Zrealizowana. W związku ze zgłoszeniami Wykonawców w zakresie gotowości
przebudowywanych dróg do odbioru Zarząd Powiatu powołał Komisję do
przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu Umowy Nr 93/2017 z dnia
18.05.2017r. – Część 7 i Część 8 w składzie: Agnieszka Goszczyńska – Przewodnicząca
Komisji, Piotr Mroczkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji, Marcin Piechocki
– Członek Komisji oraz Barbara Celeda – Członek Komisji.
Zrealizowana. Powołano komisję konkursową w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. Komisja
dokonała wyboru kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty na podstawie
kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
złożonej przez Wykonawcę:
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polegającą
na
długoterminowego kredytu

udzieleniu -

108. 864/2018
w
sprawie
odrzucenia
oferty
z dnia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
28.06.2018 publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na dostawę energii
elektrycznej na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Płońsku oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego

część I zamówienia – Bank Spółdzielczy w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk kryterium cena – 60,00 pkt oraz kryterium termin uruchomienia transzy kredytu –
40,00 pkt, łącznie: 100,00 pkt;
- część II zamówienia – Konsorcjum Lider: Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
Oddział w Płocku, ul. Miodowa 1, 09-400 Płock; Członek Konsorcjum Bank
Spółdzielczy w Płońsku, ul. Płocka 28, 09-100 Płońsk – kryterium cena – 60,00 pkt
oraz kryterium termin uruchomienia transzy kredytu – 40,00 pkt, łącznie:
100,00 pkt.
Zrealizowana. Wykonawca: ENERGETYKA CIEPLNA OPOLSZCZYZNY S.A.,
ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, wraz z ofertą złożył scan pełnomocnictwa dla osoby
podpisującej ofertę. Zgodnie z Rozdziałem XI SIWZ Opis sposobu przygotowywania
ofert pkt 11, zdanie drugie – „Pełnomocnictwo to musi zostać dołączone do oferty
w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem (kopia pełnomocnictwa
powinna być poświadczona notarialnie)”. W dniu 18.06.2018r. ww. Wykonawca został
wezwany przez Zamawiającego do złożenia pełnomocnictwa w prawidłowej formie.
W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego Wykonawca ponownie złożył scan
pełnomocnictwa bez poświadczenia za zgodność z oryginałem.
W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlegała odrzuceniu, ponieważ jej treść
nie odpowiadała treści SIWZ, gdyż Wykonawca: ENERGETYKA CIEPLNA
OPOLSZCZYZNY S.A., ul. Harcerska 15, 45-118 Opole, nie złożył pełnomocnictwa
w wymaganej formie.
Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
złożonej przez Wykonawcę: Kogeneracja Zachód S.A., ul. Czartoria 1/27, 61-102
Poznań. Cena oferty brutto: 796.894,23 zł

109. 865/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
06.07.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu nieograniczonego na dostawę
energii elektrycznej na potrzeby Starostwa
Powiatowego w Płońsku oraz jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego
110. 866/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie warunków zamówienia Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
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06.07.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego
na
przebudowę i rozbudowę istniejącego
budynku Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
w ramach zadania pn. Likwidacja barier
dla osób niepełnosprawnych – montaż
dźwigu w ZS Nr 2 w Płońsku
111. 867/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 862/2018
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
13.07.2018 28 czerwca 2018 roku
112. 868/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 852/2018
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
17.07.2018 20 czerwca 2018 roku

113. 869/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 861/2018
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
17.07.2018 22 czerwca 2018 roku

114. 870/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkól Nr 1
17.07.2018 w Płońsku

złożonej przez Wykonawcę: Liftprojekt Inżynieria Dźwigowa, Kalinowo 86, 07-300
Ostrów Mazowiecka. Cena oferty brutto: 356.700,00 zł, Okres gwarancji 60 miesięcy.

Zrealizowana. Dokonano zmian w składzie osobowym komisji konkursowej powołanej
Uchwałą Nr 862/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 28 czerwca 2018 roku
w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku.
Zrealizowana. Dokonano zmian w składzie osobowym Komisji do przeprowadzenia
odbioru końcowego przedmiotu Umowy Nr 91/2017 z dnia 18.05.2017r., Umowy
Nr 92/2017 z dnia 18.05.2017r., Umowy Nr 93/2017 z dnia 18.05.2017r. – Część 6
powołanej Uchwałą Nr 852/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 czerwca
2018 roku. Zgodnie z dokonaną zmianą do składu komisji weszli: Agnieszka
Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji, Marcin Piechocki – Zastępca
Przewodniczącego Komisji, Radosław Wojkowski – Członek Komisji, Piotr
Mroczkowski – Członek Komisji.
Zrealizowana. Dokonano zmian w składzie osobowym Komisji do przeprowadzenia
odbioru końcowego przedmiotu Umowy Nr 93/2017 z dnia 18.05.2017r. – Część 7
i Część 8 powołanej Uchwałą Nr 861/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
22 czerwca 2018 roku. Zgodnie z dokonaną zmianą do składu komisji weszli: Agnieszka
Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji, Marcin Piechocki – Zastępca
Przewodniczącego Komisji, Radosław Wojkowski – Członek Komisji, Piotr
Mroczkowski – Członek Komisji.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 1
w Płońsku z S.K. na okres od dnia 01.09.2018r. do 30.06.2019r. Przedmiotem umowy
najmu jest lokal użytkowy o powierzchni 10,7 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie
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115. 871/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkól Nr 1
17.07.2018 w Płońsku

116. 872/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkól Nr 1
17.07.2018 w Płońsku

sklepiku szkolnego. Miesięczny czynsz najmu wynosi 281,40 zł netto plus
obowiązująca stawka VAT.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 1
w Płońsku z Uczelnią Techniczno – Handlową im. Heleny Chodkowskiej z siedzibą
w Warszawie na okres od dnia 01.10.2018r. do dnia 30.09.2019r. Przedmiotem umowy
najmu jest:
- część lokali użytkowych o powierzchni 74 m2,
- sala nr 11 o powierzchni 43,5 m2,
- lokal o powierzchni 43 m2 z przeznaczaniem na bibliotekę o łącznej powierzchni
160,5m2,
- sale lekcyjne o łącznej powierzchni 219,15 m2,
z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dla studentów. Miesięczny czynsz najmu
wynosi 517,47 zł netto plus obowiązująca stawka VAT.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 1
w Płońsku z Firmą Handlowo – Usługową ,,Bartek” na okres od dnia 01.09.2018r. do
dnia 30.06.2019r. Przedmiotem umowy najmu jest sala gimnastyczna o powierzchni
215 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć aerobiku. Miesięczny czynsz najmu
wynosi 160,00 zł netto plus obowiązująca stawka VAT. Dodatkowo najemcę obciążają
koszty opłat eksploatacyjnych w wysokości 20,00 zł netto miesięcznie plus
obowiązująca stawka VAT.
Zrealizowana. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu
na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu. Ogłoszenie o przetargu
zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz Urzędu
Miejskiego w Raciążu, opublikowane na stronie internetowej www.powiat-plonski,
ponadto ogłoszenie ukazało się w prasie lokalnej, tj. „Extra Płońsk” z dnia 31.07.2018r.

117. 873/2018
w sprawie sporządzenia i podania
z dnia
do publicznej wiadomości ogłoszenia
17.07.2018 o przetargu
oraz
sporządzenia
i zamieszczenia w prasie wyciągu
z ogłoszenia na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Raciążu
118. 874/2018
w sprawie zatwierdzenia konkursu na Zrealizowana. Zarząd Powiatu zatwierdził konkurs na stanowisko dyrektora Zespołu
z dnia
stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Szkół Ogólnokształcących w Płońsku. Uchwałą Nr 875/2018 z dnia 17.07.2018r. Zarząd
17.07.2018 Ogólnokształcących w Płońsku
Powiatu powierzył stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Ogólnokształcących
w Płońsku Pani Karinie Kmiecińskiej.
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Zrealizowana. Zarząd Powiatu powierzył stanowisko dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku Pani Karinie Kmiecińskiej na okres od dnia
01.09.2018r. do dnia 31.08.2023r.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Mariannę Chybałę – Członka Zarządu Powiatu
Płońskiego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie zawarcia umowy użyczenia
pomiędzy Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a Skarbem
Państwa reprezentowanym przez Starostę Płońskiego na lokal użytkowy
nr 58 usytuowany przy ul. Młodzieżowej 23, o łącznej powierzchni 104 m2 wraz
z pomieszczeniem do niego przynależnym – piwnicą nr 58 o powierzchni 34,40 m2.
121. 877/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. W związku z nieobecnością Starosty Płońskiego – Andrzeja Stolpy
z dnia
Powiatu Płońskiego
udzielono upoważnienia Pani Mariannie Chybale – Członkowi Zarządu Powiatu do
17.07.2018
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie
zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 19 lipca 2018 r. do dnia 23 lipca
2018 r.
122. 878/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
z dnia
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 20.08.2018r., poz. 7970.
30.07.2018
123. 879/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
30.07.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr 879/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 lipca
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
124. 880/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz finansowych.
30.07.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
119. 875/2018
z dnia
17.07.2018
120. 876/2018
z dnia
17.07.2018

w sprawie powierzenia stanowiska
dyrektora
Zespołu
Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu
Powiatu Płońskiego
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125. 881/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
30.07.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
126. 882/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora
Zespołu
Szkół
30.07.2018 Ogólnokształcących w Płońsku

127. 883/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Zespołu
Szkół
30.07.2018 Ogólnokształcących w Płońsku

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Karinę Kmiecińską – Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania
Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony od dnia 1 września
2018 roku do dnia 31 sierpnia 2023 roku z możliwością cofnięcia w każdym czasie.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu udzielił pełnomocnictwa Pani Karinie Kmiecińskiej –
Dyrektorowi Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku do działania w zakresie
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas określony od dnia 1 września 2018 roku do
dnia 31 sierpnia 2023 roku z możliwością cofnięcia w każdym czasie.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela wychowawcy grupy
wychowawczej w internacie ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego
w Płońsku.

128. 884/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
30.07.2018 postępowania
egzaminacyjnego
dla
nauczyciela kontraktowego na stopień
nauczyciela mianowanego
129. 885/2018
w
sprawie
powołania
Komisji Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne
z dnia
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ze
30.07.2018 postępowania
egzaminacyjnego
dla Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.
nauczyciela kontraktowego na stopień
nauczyciela mianowanego
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130. 886/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
30.07.2018 postępowania
egzaminacyjnego
dla
nauczyciela kontraktowego na stopień
nauczyciela mianowanego
131. 887/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
30.07.2018 postępowania
egzaminacyjnego
dla
nauczyciela kontraktowego na stopień
nauczyciela mianowanego
132. 888/2018
w sprawie upoważnienia dla p.o. Dyrektora
z dnia
Powiatowego Urzędu Pracy Płońsku
30.07.2018

133. 889/2018
w sprawie upoważnienia Pana Piotra
z dnia
Skierkowskiego
p.o.
Dyrektora
30.07.2018 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego
pn. Aktywizacja
osób
młodych
pozostających bez pracy w powiecie
płońskim (III) w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój
2014-2020
134. 890/2018
w sprawie upoważnienia Pana Piotra
z dnia
Skierkowskiego
p.o.
Dyrektora
30.07.2018 Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do
realizacji projektu pozakonkursowego
pn. Aktywizacja osób w wieku 30 lat

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki oligofrenopedagogiki ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.
Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczyciela religii z Zespołu Szkół
w Czerwińsku nad Wisłą.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego – pełniącego obowiązki
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas pełnienia
obowiązków.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego – p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji w okresie od dnia 30 lipca
2018 roku do dnia 31 grudnia 2019 roku projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja
osób młodych pozostających bez pracy w powiecie płońskim (III) w ramach Programu
Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Osi priorytetowej I Osoby młode
na rynku pracy, Działania 1.1 – Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na
regionalnym rynku pracy, Poddziałania 1.1.1 – Wsparcie udzielane z Europejskiego
Funduszu Społecznego.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego – p.o. Dyrektora
Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do realizacji w okresie od dnia 30 lipca
2018 roku do dnia 31 grudnia 2018 roku projektu pozakonkursowego pn. Aktywizacja
osób w wieku 30 lat i powyżej pozostających bez pracy w powiecie płońskim (II)
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata
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i powyżej pozostających bez pracy
w powiecie płońskim (II)
135. 891/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
02.08.2018 przetargu ustnego nieograniczonego na
sprzedaż zabudowanej nieruchomości
położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego
136. 892/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy użyczenia przez Dom Dziecka
02.08.2018 im. Janusza Korczaka w Płońsku
137. 893/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu
z dnia
Powiatu Płońskiego
13.08.2018

2014 – 2020 Działanie 8.1 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych przez Powiatowy
Urząd Pracy.
Zrealizowana. Powołano Komisję Przetargową do przeprowadzenia przetargu ustnego
nieograniczonego na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu przy
ul. Kilińskiego. Posiedzenia komisji przetargowej odbyły się w dniach: 13.08.2018r.,
17.08.2018r.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia przez Dom Dziecka
im. Janusza Korczaka w Płońsku z Samodzielnym Publicznym Zespołem Zakładów
Opieki Zdrowotnej w Płońsku na okres od dnia 10.08.2018r. do dnia 10.08.2019r.
Przedmiotem umowy użyczenia jest jedno mieszkanie o powierzchni 32 m2
z przeznaczeniem dla dwóch pielęgniarek.
Zrealizowana. W związku z nieobecnością Wicestarosty Anny Dumińskiej – Kierskiej
udzielono upoważnienia Pani Mariannie Chybale – Członkowi Zarządu Powiatu do
składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu. Upoważnienie
zostało udzielone na czas określony w terminie od dnia 16 sierpnia 2018 r. do dnia
29 sierpnia 2018 r.
Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym w uchwale, podjęła pracę
z dniem jej powołania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji stosując regulacje prawne
właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych.
Do zadań Komisji należała w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na podstawie kryteriów
oceny określonych w SIWZ.

138. 894/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
13.08.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
na
rozbudowę
i przebudowę internatu przy Zespole Szkół
Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części
obiektu
z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych
139. 895/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 852/2018 Zrealizowana. Dokonano zmian w składzie osobowym Komisji do przeprowadzenia
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia odbioru końcowego przedmiotu Umowy Nr 91/2017 z dnia 18.05.2017r., Umowy
13.08.2018 20 czerwca 2018 roku
Nr 92/2017 z dnia 18.05.2017r., Umowy Nr 93/2017 z dnia 18.05.2017r. – Część 6

29

powołanej Uchwałą Nr 852/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 20 czerwca
2018 roku i zmienioną Uchwałą Nr 868/2018 Zarządu Powiatu z dnia 17.07.2018r.
Zgodnie z dokonaną zmianą do składu komisji weszli: Agnieszka Goszczyńska –
Przewodnicząca Komisji, Radosław Wojkowski – Zastępca Przewodniczącego Komisji,
Marek Czaplicki – Członek Komisji, Piotr Mroczkowski – Członek Komisji.
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 20.08.2018r., poz. 7971.

140. 896/2018
z dnia
16.08.2018
141. 897/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
16.08.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
142. 898/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
16.08.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
143. 899/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
16.08.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
144. 900/2018
w sprawie przedstawienia informacji
z dnia
o przebiegu wykonania budżetu powiatu,
31.08.2018 informacji o kształtowaniu się Wieloletniej
Prognozy Finansowej powiatu oraz
informacji o przebiegu wykonania planu

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 896/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 16 sierpnia
2018 roku.
Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

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 2018 roku zostały przyjęte podczas
obrad LIII sesji Rady Powiatu Płońskiego w dniu 26 września 2018 roku.
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finansowego SPZZOZ w Płońsku za
I półrocze 2018 roku.
145. 901/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 894/2018 Zrealizowana. Dokonano zmian w składzie Komisji Przetargowej do przeprowadzenia
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
31.08.2018 13 sierpnia 2018 roku
nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę internatu przy Zespole Szkół Nr 1
w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na
realizację zadań publicznych powołanej Uchwałą Nr 984/2018 Zarządu Powiatu
Płońskiego z dnia 13 sierpnia 2018 roku.
146. 902/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. Upoważniono Panią Mariannę Chybałę – Członka Zarządu Powiatu
z dnia
Powiatu
Płońskiego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie podpisania Protokołu
31.08.2018
uzgodnień z dnia 30.08.2018r. w sprawie wysokości odszkodowania pomiędzy
Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a byłym właścicielem
nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Płockiej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 479/3 o powierzchni 0,0286 ha.
147. 903/2018
w sprawie unieważnienia postępowania Zrealizowana. W terminie składania ofert, tj. do dnia 3 września 2018r., nie złożono
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu
10.09.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na podjął decyzję o unieważnieniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
rozbudowę i przebudowę internatu przy w trybie przetargu nieograniczonego na rozbudowę i przebudowę internatu przy
Zespole Szkół nr 1 w Płońsku wraz ze Zespole Szkół nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu
zmianą sposobu użytkowania części z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych.
obiektu z przeznaczeniem na realizację
zadań publicznych
148. 904/2018
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny Domu Pomocy Społecznej
z dnia
Organizacyjnego
Domu
Pomocy w Karolinowie.
18.09.2018 Społecznej w Karolinowie
149. 905/2018
w sprawie zaopiniowania projektu Zrealizowana. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony
z dnia
„Programu Ochrony Środowiska dla Środowiska dla Gminy Baboszewo na lata 2018-2021 z perspektywą na lata
18.09.2018 Gminy Baboszewo na lata 2018 – 2021 2022-2025”. Uchwała została przekazana Wójtowi Gminy Baboszewo.
z perspektywą na lata 2022-2025”
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150. 906/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkół w Raciążu z Zespołem Szkół STO w Raciążu na okres od dnia 01.09.2018r. do dnia
18.09.2018 w Raciążu
30.06.2019r. Przedmiotem umowy najmu jest hala sportowa o powierzchni 946 m2
z szatnią o powierzchni 24 m2 z przeznaczeniem na prowadzenie zajęć dydaktycznych.
Miesięczny czynsz najmu wynosi 155,20 zł netto plus obowiązująca stawka VAT.
Dodatkowo najemcę obciążają koszty opłat eksploatacyjnych w wysokości 60,00 zł
netto miesięcznie plus obowiązująca stawka VAT.
151. 907/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy użyczenia przez Zespół Szkół Nr 1
z dnia
umowy użyczenia przez Zespół Szkół Nr 1 w Płońsku z Komendą Wojewódzką Policji z siedzibą w Radomiu na okres od dnia
18.09.2018 w Płońsku
01.10.2018r. do dnia 21.06.2019r. Przedmiotem umowy użyczenia jest sala sportowa
z przeznaczeniem na zajęcia z wychowania fizycznego oraz z zakresu Taktyki i Technik
Interwencji.
152. 908/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. Upoważniono Panią Mariannę Chybałę – Członka Zarządu Powiatu
z dnia
Powiatu Płońskiego
Płońskiego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie podpisania Protokołu
18.09.2018
uzgodnień z dnia 18.09.2018r. w sprawie wysokości odszkodowania pomiędzy
Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a byłym właścicielem
nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Płockiej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 479/3 o powierzchni 0,0286 ha.
153. 909/2018
w
sprawie
powołania
Komisji Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym w uchwale, podjęła pracę
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia z dniem jej powołania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji stosując regulacje prawne
18.09.2018 postępowania o udzielenie zamówienia właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych.
publicznego
w
trybie
przetargu Do zadań Komisji należała w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
nieograniczonego na Przebudowę dróg warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na podstawie kryteriów
powiatowych w ramach Regionalnych oceny określonych w SIWZ.
Inwestycji Terytorialnych
154. 910/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 802/2018 Zrealizowana. Określono kwoty dotacji dla ucznia niepełnosprawnego,
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia w wysokości wynikającej ze stopnia i rodzaju niepełnosprawności zgodnie
26.09.2018 20 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji z algorytmem podziału części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu
kwot dotacji przysługujących na jednego terytorialnego na rok 2018 (pozostałe kwoty bez zmian). Kwoty obowiązywały od
ucznia szkół publicznych prowadzonych września 2018 roku.
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155. 911/2018
z dnia
26.09.2018

156. 912/2018
z dnia
26.09.2018

157. 913/2018
z dnia
26.09.2018

158. 914/2018
z dnia
26.09.2018

159. 915/2018
z dnia
03.10.2018

przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Powiat Płoński oraz na ucznia
szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych działających na terenie
Powiatu Płońskiego w roku 2018
w sprawie przekazania jednostkom
organizacyjnym
powiatu
oraz
powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
organizacyjnym
powiatu
oraz
powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
w sprawie zmiany planów finansowych
zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
w sprawie upoważnienia do zaciągania
zobowiązań związanych z realizacją
przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
w sprawie zaopiniowania projektu
„Programu Ochrony Środowiska dla

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr LIII/295/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia
26 września 2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu pozytywnie zaopiniował projekt „Programu Ochrony
Środowiska dla Gminy Płońsk na lata 2018-2021 z perspektywą na lata 2022-2025”.
Uchwała została przekazana Wójtowi Gminy Płońsk.
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Gminy Płońsk na lata 2018 – 2021
z perspektywą na lata 2022-2025”
160. 916/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu Zrealizowana. Upoważniono Panią Mariannę Chybałę – Członka Zarządu Powiatu
z dnia
Powiatu Płońskiego
Płońskiego do złożenia oświadczenia woli w przedmiocie podpisania Protokołu
03.10.2018
uzgodnień z dnia 03.10.2018r. w sprawie wysokości odszkodowania pomiędzy
Powiatem Płońskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu a byłym właścicielem
nieruchomości położonej w Płońsku przy ul. Płockiej oznaczonej w ewidencji gruntów
i budynków nr 479/3 o powierzchni 0,0286 ha.
161. 917/2018
w sprawie unieważnienia postępowania Zrealizowana. W terminie składania ofert, tj. do dnia 04.10.2018r., nie złożono żadnej
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego oferty niepodlegającej odrzuceniu. W związku z powyższym Zarząd Powiatu podjął
08.10.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na decyzję o unieważnieniu postępowania.
przebudowę dróg powiatowych w ramach
Regionalnych Inwestycji TerytorialnychCzęść 1 – Przebudowa drogi powiatowej
Nr 3076W ul. Płocka w Płońsku – budowa
oświetlenia ulicznego poprzez montaż
słupów i opraw oświetleniowych
162. 918/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie warunków Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty
08.10.2018 zamówienia publicznego w trybie zamówienia złożonej przez Wykonawcę: Instalatorstwo Elektryczne, ul. Kornela
przetargu
nieograniczonego
na Makuszyńskiego 9, 09-100 Płońsk.
przebudowę dróg powiatowych w ramach Kryteria oceny ofert: Cena oferty: 175.890,00 zł, okres gwarancji: 60 m-cy, termin
Regionalnych Inwestycji Terytorialnych – realizacji: 10 dni od dnia podpisania umowy.
Część 2 zamówienia – Przebudowa drogi Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia na
powiatowej nr 3079W ul. Warszawska podstawie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania, wynosiła
w Płońsku – przebudowa oświetlenia 160.000,00 zł, w związku z czym Zarząd Powiatu zwiększył środki na realizację
ulicznego poprzez montaż słupów i opraw zamówienia do kwoty najkorzystniejszej oferty.
oświetleniowych
163. 919/2018
w sprawie przeprowadzenia drugiego Zrealizowana. Sporządzono i podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o przetargu
z dnia
przetargu oraz sporządzenia i podania do na sprzedaż zabudowanej nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego.
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10.10.2018 publicznej
wiadomości
ogłoszenia
o przetargu
oraz
sporządzenia
i zamieszczenia w prasie wyciągu
z ogłoszenia na sprzedaż zabudowanej
nieruchomości położonej w Raciążu przy
ul. Kilińskiego
164. 920/2018
w sprawie ustalenia ceny wywoławczej
z dnia
w drugim
przetargu
ustnym
10.10.2018 nieograniczonym
na
sprzedaż
nieruchomości położonej w Raciążu przy
ul. Kilińskiego
165. 921/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia
z dnia
Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
10.10.2018 Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej
im. Marszałka
Józefa
Piłsudskiego
w Płońsku

166. 922/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkół nr 2
17.10.2018 w Płońsku

167. 923/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkół nr 2
17.10.2018 w Płońsku

Ogłoszenie o przetargu zostało wywieszone na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego
w Płońsku i Urzędu Miejskiego w Raciążu, 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
lokalnym, tj. „Extra Płońsk” z dnia 23.09.2018r.
Zrealizowana. W drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż
nieruchomości położonej w Raciążu przy ul. Kilińskiego ustalono cenę wywoławczą na
kwotę 160.000,00 zł netto.
W trakcie realizacji. Udzielono upoważnienia Dyrektorowi Samodzielnego Publicznego
Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Płońsku do
przeprowadzenia analizy możliwości zagospodarowania terenów pozostających
w bezpłatnym użytkowaniu SPZZOZ w Płońsku, w szczególności określenia
możliwości rozbudowy istniejącej infrastruktury szpitala i sposobów jej sfinansowania
oraz dokonania oceny efektywności realizacji planowanych przedsięwzięć w ramach
współpracy z podmiotem prywatnym. Trwa procedura dialogu technicznego
poprzedzająca
udzielenie
zamówienia
publicznego
dla
przedsięwzięcia
pn. ,,Rewitalizacja/zagospodarowanie terenu przylegającego do budynków Szpitala
w Płońsku”.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 2
w Płońsku z A. S. na okres od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.04.2019r. Przedmiotem
umowy najmu była sala gimnastyczna, łazienka i przebieralnia z przeznaczeniem na
treningi piłki siatkowej. Miesięczny czynsz najmu wynosił 140,94 zł netto. Dodatkowo
najemcę obciążają koszty mediów obejmujące dostawę energii elektrycznej, wody,
odprowadzania ścieków, ogrzewania lokali oraz monitoring.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 2
w Płońsku z Football Talent Factory na okres od dnia 01.11.2018r. do dnia 30.04.2019r.
Przedmiotem umowy użyczania była sala gimnastyczna, łazienka i przebieralnia
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168. 924/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Samodzielny
17.10.2018 Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku
169. 925/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
17.10.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
170. 926/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
17.10.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
171. 927/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
17.10.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
172. 928/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
17.10.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego

z przeznaczeniem na treningi piłki nożnej. Miesięczny czynsz najmu wynosił 271,51 zł
netto. Dodatkowo najemcę obciążają koszty mediów obejmujące dostawę energii
elektrycznej, wody, odprowadzania ścieków, ogrzewania lokali oraz monitoring.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez SP ZZOZ w Płońsku
z firmą ALL–REH w Ciechanowie, ul. Świerczewskiego 1/11, na okres od dnia
01.10.2018r. do dnia 30.09.2020r. Przedmiotem umowy najmu jest lokal użytkowy
o powierzchni użytkowej 7,2 m2 z przeznaczeniem na Punkt Zaopatrzenia
Ortopedycznego. Miesięczny czynsz najmu wynosi 487,08 zł brutto.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr LIV/302/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia
17 października 2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
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173. 929/2018
w sprawie terminów opracowania i zakresu
z dnia
szczegółowości
materiałów
22.10.2018 planistycznych do opracowania projektu
Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego
na rok 2019 rok
174. 930/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na
z dnia
2018 rok
30.10.2018
175. 931/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
30.10.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
176. 932/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
30.10.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom
na
dokonanie
zmian
w planie finansowym wydatków jednostki
budżetowej
177. 933/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
30.10.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
178. 934/2018
zmieniająca Uchwałę Nr 802/2018
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
30.10.2018 20 marca 2018 roku w sprawie aktualizacji
kwot dotacji przysługujących na jednego
ucznia szkół publicznych prowadzonych

Zrealizowana. Określono terminy opracowania oraz zakres szczegółowości materiałów
planistycznych do opracowania projektu Uchwały Budżetowej Powiatu Płońskiego na
rok 2019 rok.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 06.11.2018r. poz. 10675.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 930/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia
30 października 2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Określono kwotę dotacji dla ucznia liceum ogólnokształcącego dla
dorosłych,
który
uzyskał
świadectwo
dojrzałości
oraz
dla
ucznia
szkoły policealnej, który uzyskał dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe.
Dotacja była wypłacana jednorazowo.

37

179. 935/2018
z dnia
30.10.2018

180. 936/2018
z dnia
05.11.2018

181. 937/2018
z dnia
05.11.2018
182. 938/2018
z dnia
05.11.2018
183. 939/2018
z dnia
05.11.2018

przez osoby fizyczne lub osoby prawne
inne niż Powiat Płoński oraz na ucznia
szkół niepublicznych o uprawnieniach
szkół publicznych działających na terenie
Powiatu Płońskiego w roku 2018
w sprawie powołania Komisji do Zrealizowana. W związku z dokonaniem zgłoszenia gotowości do odbioru
przeprowadzenia odbioru końcowego
przebudowywanych dróg w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata
2014-2020 powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego przedmiotu
Umowy Nr 84/2018 z dnia 15.06.2018r. w składzie: Agnieszka Goszczyńska –
Przewodnicząca Komisji, Marcin Piechocki – Zastępca Przewodniczącej Komisji,
Radosław Wojkowski – Członek Komisji.
w
sprawie
ustalenia
przerwy Zrealizowana. Zarząd Powiatu ustalił przerwy w funkcjonowaniu Przedszkola
w funkcjonowaniu
Przedszkola Specjalnego w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Płońsku w terminach
Specjalnego w Specjalnym Ośrodku od 28 stycznia 2019 r. do dnia 10 lutego 2019 r. oraz od 22 czerwca 2019 r. do
Szkolno-Wychowawczym w Płońsku 31 sierpnia 2019 r.
w roku szkolnym 2018/2019
w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Zrealizowana. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.08.2019r. zwolniono
Szkół Nr 2 w Płońsku od obowiązku z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu
realizacji tygodniowego wymiaru godzin Szkół Nr 2 w Płońsku – Panią Wiesławę Junczak.
zajęć dydaktycznych
w sprawie zwolnienia dyrektora Zespołu Zrealizowana. W okresie od dnia 01.01.2019r. do dnia 31.08.2019r. zwolniono
Szkół Nr 1 w Płońsku od obowiązku z obowiązku realizacji tygodniowego wymiaru zajęć dydaktycznych dyrektora Zespołu
realizacji tygodniowego wymiaru godzin Szkół Nr 1 w Płońsku – Panią Marzannę Szacherską.
zajęć dydaktycznych
w
sprawie
powołania
Komisji Zrealizowana. Komisja Przetargowa, w składzie wskazanym w uchwale, podjęła pracę
Przetargowej
do
przeprowadzenia z dniem jej powołania zgodnie z Regulaminem Pracy Komisji stosując regulacje prawne
postępowania o udzielenie zamówienia właściwe dla zamówień publicznych zawarte w ustawie Prawo zamówień publicznych.
publicznego
w
trybie
przetargu Do zadań Komisji należała w szczególności ocena spełniania przez Wykonawców
nieograniczonego na Budowę systemu warunków udziału w postępowaniu oraz badanie i ocena ofert na podstawie kryteriów
wczesnego ostrzegania przed zjawiskami oceny określonych w SIWZ.
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katastrofalnymi w Powiecie Płońskim
poprzez dostawę systemu złożonego
z elementów zintegrowanego systemu
wczesnego ostrzegania dla 7 gmin Powiatu
Płońskiego oraz dostawę systemów
monitorowania zagrożeń i systemów
wczesnego ostrzegania dla Powiatu
Płońskiego
184. 940/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
14.11.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na
Budowę systemu wczesnego ostrzegania
przed
zjawiskami
katastrofalnymi
w Powiecie Płońskim poprzez dostawę
systemu
złożonego
z
elementów
zintegrowanego
systemu
wczesnego
ostrzegania dla 7 gmin Powiatu Płońskiego
oraz dostawę systemów monitorowania
zagrożeń
i
systemów
wczesnego
ostrzegania dla Powiatu Płońskiego
185. 941/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
14.11.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
186. 942/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
14.11.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie

Zrealizowana. W terminie składania ofert, tj. do dnia 13 listopada 2018r., nie złożono
żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu, w związku z czym Zarząd Powiatu podjął
decyzję o unieważnieniu postępowania.

Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr LV/309/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 14 listopada
2018 roku.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.

39

finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
187. 943/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
14.11.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
188. 944/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
14.11.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
189. 945/2018
w sprawie projektu uchwały Wieloletniej
z dnia
Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
15.11.2018

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.

Zrealizowana. Projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Płońskiego
został przedłożony Radzie Powiatu w dniu 15 listopada 2018 roku. Uchwałą
Nr IV/23/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła
Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Płońskiego.
190. 946/2018
w sprawie projektu uchwały budżetowej Zrealizowana. Projekt uchwały budżetowej Powiatu Płońskiego na 2019 rok wraz
z dnia
Powiatu Płońskiego na 2019 rok
z uzasadnieniem i materiałami informacyjnymi został przedłożony Radzie Powiatu
15.11.2018
w dniu 15 listopada 2018 roku. Uchwałą Nr IV/24/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku
Rada Powiatu Płońskiego uchwaliła Budżet Powiatu Płońskiego na rok 2019.
191. 947/2018
w sprawie zmiany uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
z dnia
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 21.11.2018r., poz. 11374.
15.11.2018
192. 948/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
15.11.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr 947/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 15 listopada
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
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193. 949/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
15.11.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
194. 950/2018
w sprawie przekazania podległym
z dnia
jednostkom informacji niezbędnych do
20.11.2018 pracowania projektów ich planów
finansowych
195. 951/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
20.11.2018 postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego
w
trybie
przetargu
nieograniczonego
przebudowę
i rozbudowę internatu przy Zespole Szkół
nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części
obiektu
z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych
196. 952/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Przetargowej
do
przeprowadzenia
20.11.2018 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
197. 953/2018
w sprawie upoważnienia Członka Zarządu
z dnia
Powiatu Płońskiego
20.11.2018

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Przekazano podległym jednostkom organizacyjnym informacje
niezbędne do opracowania planów finansowych jednostek organizacyjnych powiatu
oraz powiatowych służb, inspekcji i straży.
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.

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.
Zrealizowana. W związku z nieobecnością Wicestarosty Płońskiego – Anny Dumińskiej
– Kierskiej udzielono upoważnienia Pani Elżbiecie Grodkiewicz – Członkowi Zarządu
Powiatu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu.
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198. 1/2018
z dnia
23.11.2018
199. 2/2018
z dnia
23.11.2018

w sprawie upoważnienia dla Starosty
Płońskiego
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
w Płońsku

200. 3/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
p.o. Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
23.11.2018 w Płońsku

201. 4/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy
23.11.2018 Rodzinie w Płońsku

202. 5/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Domu Dziecka im. Janusza
23.11.2018 Korczaka w Płońsku

Upoważnienie zostało udzielone w terminie od dnia 20 listopada 2018 r. do dnia
20 listopada 2018 r.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Elżbietę Wiśniewską – Starostę Płońskiego do
składania oświadczeń woli w sprawach wynikających z bieżącej działalności Starostwa
Powiatowego w Płońsku.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Marcina Piechockiego – Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania
Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą
cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Piotra Skierkowskiego – pełniącego obowiązki
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Płońsku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas pełnienia
obowiązków. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Piekarz – Dyrektora Powiatowego
Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Mirosława Korcza – Dyrektora Domu Dziecka
im. Janusza Korczaka w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony.
Uchwałą Nr 87/2019 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 22.01.2019r. – w związku
z wnioskiem Pana Mirosława Korcza o rozwiązanie stosunku pracy i rezygnacją ze
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203. 6/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Domu Pomocy Społecznej
23.11.2018 w Karolinowie

204. 7/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora
Zespołu
Szkół
23.11.2018 Ogólnokształcących w Płońsku

205. 8/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół w Raciążu
23.11.2018

206. 9/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku
23.11.2018

207. 10/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku
23.11.2018

stanowiska Dyrektora Domu Dziecka w Płońsku z dniem 1 lutego 2019 r. – rozwiązano
z Panem Mirosławem Korczem stosunek pracy nawiązany na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Agnieszkę Klimczewską – Dyrektora Domu
Pomocy Społecznej w Karolinowie do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Karinę Kmiecińską – Dyrektora Zespołu Szkół
Ogólnokształcących w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych
w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu
w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania
Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia
2023 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Dorotę Rubinkowską – Dyrektora Zespołu Szkół
w Raciążu do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu,
związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Marzannę Szacherską – Dyrektora Zespołu Szkół
Nr 1 w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Wiesławę Junczak – Dyrektora Zespołu Szkół 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.
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208. 11/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
23.11.2018 Wychowawczego w Płońsku

209. 12/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Zespołu Szkół w Czerwińsku
23.11.2018

210. 13/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno –
23.11.2018 Wychowawczego w Jońcu

211. 14/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora
Centrum
Kształcenia
23.11.2018 Praktycznego w Płońsku

212. 15/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Poradni Psychologiczno –
23.11.2018 Pedagogicznej w Płońsku

Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Jacka Kostrzewę – Dyrektora Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Renatę Kozakiewicz - Dyrektora Zespołu Szkół
w Czerwińsku do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu
Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności powiatu w zakresie zadań
realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego funkcjonowania Jednostki.
Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Jerzego Michalaka - 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. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2020 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Włodzimierza Pająka - Dyrektora Centrum
Kształcenia Praktycznego w Płońsku do składania oświadczeń woli w sprawach
majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej działalności
powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Jarosława Chylińskiego - 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
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213. 16/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg
23.11.2018 w Płońsku

214. 17/2018
w sprawie
z dnia
Płońskiego
23.11.2018

upoważnienia

Starosty

215. 18/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Pani
z dnia
Elżbiecie Wiśniewskiej – Staroście
23.11.2018 Płońskiemu
216. 19/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Staroście Płońskiemu
23.11.2018

funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas określony do dnia
31 sierpnia 2021 roku. Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania stosunku pracy.
Zrealizowana. Upoważniono Pana Marcina Piechockiego – Dyrektora Powiatowego
Zarządu Dróg w Płońsku do załatwiania w imieniu zarządcy drogi spraw wynikających
z przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Przy podpisywaniu
decyzji, postanowień oraz innych pism w sprawach załatwianych z upoważnienia
Zarządu zobowiązano Dyrektora Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku do stosowania
pieczęci nagłówkowej i pieczęci do podpisu, której treść została określona w załączniku
do uchwały. Upoważnienie jest ważne przez okres pełnienia funkcji Dyrektora
Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Elżbietę Wiśniewską – Starostę Płońskiego do
opracowywania aktualizacji i wdrażania procedur kontroli zarządczej w Powiecie
Płońskim zgodnie z obowiązującymi standardami. Jednocześnie Starosta Płoński ma
obowiązek zapewnienia funkcjonowania kontroli zarządczej w Powiecie Płońskim
w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy. W terminie do
30 kwietnia każdego roku Starosta przedstawia Zarządowi Powiatu informację o stanie
kontroli zarządczej w powiecie.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Wiśniewskiej – Staroście
Płońskiemu do składania i podpisywania wniosków o dofinansowanie projektów
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2014 – 2020 w systemie informatycznym Mazowiecki Elektroniczny Wniosek
Aplikacyjny (MEWA 2.0).
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Elżbiecie Wiśniewskiej – Staroście
Płońskiemu do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów na dostawę
towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki,
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu
Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych czynności niezbędnych
w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do
udzielania dalszych pełnomocnictw.
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217. 20/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Krzysztofowi Wrzesińskiemu –
z dnia
Wicestaroście Płońskiemu
Wicestaroście Płońskiemu – w okresie nieobecności Starosty Płońskiego – do działania
23.11.2018
w zakresie zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu
Powiatu Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu
Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku
VAT. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
218. 21/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Marzannie Szacherskiej – Dyrektorowi
z dnia
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 1 Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów
23.11.2018 w Płońsku
na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
219. 22/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Wiesławie Junczak – Dyrektorowi
z dnia
Dyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów
23.11.2018 w Płońsku
na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2019 roku.
220. 23/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Dorocie Rubinkowskiej – Dyrektorowi
z dnia
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Raciążu
Zespołu Szkół w Raciążu do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów
23.11.2018
na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
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221. 24/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Zespołu Szkół w Czerwińsku
23.11.2018 nad Wisłą

222. 25/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Zespołu
Szkół
23.11.2018 Ogólnokształcących w Płońsku

223. 26/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Specjalnego
Ośrodka
23.11.2018 Szkolno – Wychowawczego w Płońsku

224. 27/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Specjalnego
Ośrodka
23.11.2018 Szkolno – Wychowawczego w Jońcu

pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2022 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Renacie Kozakiewicz – Dyrektorowi
Zespołu Szkół w Czerwińsku do działania w zakresie zawierania i aneksowania umów
na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w zakresie planu
finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT oraz
wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących i innych
czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Karinie Kmiecińskiej - Dyrektorowi
Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Płońsku do działania w zakresie zawierania
i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego
w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego
faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2023 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Jackowi Kostrzewie – Dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku do działania w zakresie
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Jerzemu Michalakowi – Dyrektorowi
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku do działania w zakresie
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu
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225. 28/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Poradni Psychologiczno –
23.11.2018 Pedagogicznej w Płońsku.

226. 29/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Centrum
Kształcenia
23.11.2018 Praktycznego w Płońsku

227. 30/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Domu Dziecka im. Janusza
23.11.2018 Korczaka w Płońsku

Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2020 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Jarosławowi Chylińskiemu –
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 oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur
VAT korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku
VAT. Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Włodzimierzowi Pająkowi –
Dyrektorowi Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku do działania w zakresie
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo udzielono na czas określony do dnia 31 sierpnia 2021 roku.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Mirosławowi Korczowi – Dyrektorowi
Domu Dziecka im. Janusza Korczaka w Płońsku do działania w zakresie zawierania
i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego
w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego
faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony. Uchwałą Nr 87/2019 Zarządu
Powiatu Płońskiego z dnia 22.01.2019r. – w związku z wnioskiem Pana Mirosława
Korcza o rozwiązanie stosunku pracy i rezygnacją ze stanowiska Dyrektora Domu
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228. 31/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Domu Pomocy Społecznej
23.11.2018 w Karolinowie

229. 32/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg
23.11.2018 w Płońsku

230. 33/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Powiatowego
Centrum
23.11.2018 Pomocy Rodzinie w Płońsku

231. 34/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
28.11.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie

Dziecka w Płońsku z dniem 1 lutego 2019 r. – rozwiązano z Panem Mirosławem
Korczem stosunek pracy nawiązany na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Klimkiewicz – Dyrektorowi
Domu Pomocy Społecznej w Karolinowie do działania w zakresie zawierania
i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w
zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego
faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Panu Marcinowi Piechockiemu Dyrektorowi Powiatowego Zarządu Dróg w Płońsku do działania w zakresie zawierania
i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego
w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego
faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Agnieszce Piekarz – Dyrektorowi
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Płońsku do działania w zakresie zawierania
i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu Płońskiego w
zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego
faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT korygujących
i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT. Niniejsze
pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
finansowych.
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finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
232. 35/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Egzaminacyjnej do przeprowadzenia
30.11.2018 postępowania
egzaminacyjnego
dla
nauczyciela kontraktowego na stopień
nauczyciela mianowanego
233. 36/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na
z dnia
2018 rok
30.11.2018
234. 37/2018
w sprawie przekazania jednostkom
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz
30.11.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom informacji o dokonanych
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
235. 38/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
z dnia
przekazanie rejestratora rozmów KSRC 2U
05.12.2018 19” przez Powiat Płoński Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Płońsku
236. 39/2018
w sprawie zatrudnienia Dyrektora
z dnia
Powiatowego Środowiskowego Domu
05.12.2018 Samopomocy w Płońsku
237. 40/2018
w sprawie udzielenia upoważnienia dla
z dnia
Dyrektora Powiatowego Środowiskowego
05.12.2018 Domu Samopomocy w Płońsku

Zrealizowana. Powołano komisję, która przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne
na stopień nauczyciela mianowanego dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ze
Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Płońsku. Skład Komisji
egzaminacyjnej został zmieniony Uchwałą Nr 42/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia 05.12.2018r.
Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego z dnia 11.12.2018r., poz. 12146.
Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
wynikających z Uchwały Nr 36/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 30 listopada
2018 roku.
Zrealizowana. Zarządu Powiatu wyraził zgodę na nieodpłatne przekazanie Komendzie
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Płońsku rejestratora rozmów KSRC 2U 19”.
Rejestrator został przekazany w dniu 07.12.2018r.

Zrealizowana. W wyniku przeprowadzonego naboru z dniem 6 grudnia 2018 roku na
stanowisko Dyrektora Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku
zatrudniono Panią Małgorzatę Kłos.
Zrealizowana. Upoważniono Panią Małgorzatę Kłos – Dyrektora Powiatowego
Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku do składania oświadczeń woli
w sprawach majątkowych w imieniu Powiatu, związanych z prowadzeniem bieżącej
działalności powiatu w zakresie zadań realizowanych przez Jednostkę oraz bieżącego
funkcjonowania Jednostki. Upoważnienie zostało udzielone na czas nieokreślony.
Wygasa ono z chwilą cofnięcia albo ustania zatrudnienia.
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238. 41/2018
w sprawie udzielenia pełnomocnictwa
z dnia
Dyrektorowi
Powiatowego
05.12.2018 Środowiskowego Domu Samopomocy
w Płońsku

Zrealizowana. Udzielono pełnomocnictwa Pani Małgorzacie Kłos – Dyrektorowi
Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Płońsku do działania w zakresie
zawierania i aneksowania umów na dostawę towarów i usług w imieniu Powiatu
Płońskiego w zakresie planu finansowego jednostki, wystawiania w imieniu Powiatu
Płońskiego faktur VAT oraz wystawiania w imieniu Powiatu Płońskiego faktur VAT
korygujących i innych czynności niezbędnych w zakresie centralizacji podatku VAT.
Niniejsze pełnomocnictwo nie upoważnia do udzielania dalszych pełnomocnictw.
Pełnomocnictwo zostało udzielone na czas nieokreślony.
239. 42/2018
w sprawie zmiany uchwały Nr 35/2018 Zrealizowana. Dokonano zmian w Uchwale Nr 35/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego
z dnia
Zarządu Powiatu Płońskiego z 30 listopada z 30 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do
05.12.2018 2018 r.
przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego na
stopień nauczyciela mianowanego polegających na zmianie składu osobowego komisji.
Komisja przeprowadziła postępowanie egzaminacyjne na stopień nauczyciela
mianowanego dla nauczycielki wychowania przedszkolnego ze Specjalnego Ośrodka
Szkolno – Wychowawczego w Płońsku.
240. 43/2018
w sprawie zmiany Uchwały Budżetowej na Zrealizowana. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa
z dnia
2018 rok
Mazowieckiego z dnia 02.01.2019r., poz. 29.
11.12.2018
241. 44/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
11.12.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr 43/2018 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 grudnia
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
242. 45/2018
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz finansowych.
11.12.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
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243. 46/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
11.12.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
244. 47/2018
w sprawie wyrażenia zgody dla Zespołu
z dnia
Szkół w Raciążu na zawarcie umowy
11.12.2018 najmu

245. 48/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
11.12.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę i rozbudowę internatu przy
Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części
obiektu z przeznaczeniem na realizację
zadań publicznych.
246. 49/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie
11.12.2018 zamówienia publicznego w trybie
przetargu
nieograniczonego
na
przebudowę i rozbudowę internatu przy
Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze
zmianą sposobu użytkowania części
obiektu z przeznaczeniem na realizację
zadań publicznych.

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół
w Raciążu z Klubem Sportowym LKS „Błękitni Raciąż” na okres od dnia 14.01.2019r.
do dnia 15.03.2019r. Przedmiotem umowy najmu była hala sportowa z szatnią
z przeznaczeniem na odbywanie treningów przez zawodników klubu. Miesięczny
czynsz najmu wynosił 155,20 zł netto plus obowiązująca stawka VAT. Dodatkowo
najemcę obciążały koszty opłat eksploatacyjnych w wysokości 216,00 zł netto plus
obowiązująca stawka VAT.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję dotyczącą unieważnienia postępowania
na Część 4 i 5 zamówienia. Zamawiający unieważnił postępowanie o udzielenie
zamówienia publicznego na Część 4 zamówienia, ponieważ cena najkorzystniejszej
oferty – 74.100,00 zł przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć
na sfinansowanie niniejszego zamówienia, tj. 20.000,00 zł. Zamawiający unieważnił
postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na Część 5 zamówienia, ponieważ
do upływu terminu składania ofert nie wpłynęła żadna oferta niepodlegająca
odrzuceniu.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu podjął decyzję o wyborze najkorzystniejszej oferty na
Część 3 zamówienia Wykonawcy: DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o., ul. Kardynała
Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno.
Kryteria oceny ofert: cena oferty: 15.600,00 zł, okres gwarancji: 60 m-cy.
Oferta Wykonawcy na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w SIWZ
otrzymała: kryterium cena – 60,00 pkt oraz kryterium okres gwarancji – 30,00 pkt,
łącznie: 90,00 pkt. Wykonawca złożył ofertę na realizację zamówienia na 15.600,00 zł.
Kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie niniejszego
zamówienia na podstawie wniosku o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania,
wynosiła 30.000,00 zł.
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247. 50/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
11.12.2018 konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu udzielania
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 roku oraz ustalenia
regulaminu jej pracy
248. 51/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
11.12.2018 konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu pomocy
społecznej w 2019 roku i ustalenia
regulaminu jej pracy
249. 52/2018
w
sprawie
powołania
Komisji
z dnia
Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
11.12.2018 konkursowych złożonych na realizację
zadania publicznego z zakresu kultury
fizycznej w 2019 roku i ustalenia
regulaminu jej pracy
250. 53/2018
w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne
z dnia
przekazanie drukarki LEXMARK E 33011.12.2018 PR przez Powiat Płoński Polskiemu
Związkowi
Emerytów,
Rencistów
i Inwalidów Zarząd Oddziału Rejonowego
w Płońsku
251. 54/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Zespół Szkół nr 2
19.12.2018 w Płońsku

Zrealizowana. Ustalono skład Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu udzielania
nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego
w 2019 roku oraz ustalenia regulaminu jej pracy. W skład komisji weszło 6 osób,
tj. przedstawiciele powiatu płońskiego (3 osoby) i przedstawiciele organizacji
pozarządowych (3 osoby). Komisja zaopiniowała złożone oferty, przedstawiając
protokół wraz z opinią do decyzji Zarządu.
Zrealizowana. Ustalono skład Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
konkursowych złożonych na realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej
w 2019 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. W jej skład weszło 6 osób,
tj. przedstawiciele powiatu płońskiego (3 osoby) i przedstawiciele organizacji
pozarządowych (3 osoby). Komisja zaopiniowała złożone oferty, przedstawiając
protokół wraz z opinią do decyzji Zarządu.
Zrealizowana. Ustalono skład Komisji Konkursowej w celu zaopiniowania ofert
konkursowych złożonych na realizację zadania publicznego z zakresu kultury fizycznej
w 2019 roku i ustalenia regulaminu jej pracy. W jej skład weszło 6 osób,
tj. przedstawiciele powiatu płońskiego (3 osoby) i przedstawiciele organizacji
pozarządowych (3 osoby). Komisja zaopiniowała złożone oferty, przedstawiając
protokół wraz z opinią do decyzji Zarządu.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na nieodpłatne przekazanie drukarki LEXMARK E
330-PR przez Powiat Płoński Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów
Zarząd Oddziału Rejonowego w Płońsku. Drukarka została przekazana w dniu
17.12.2018r.
Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu przez Zespół Szkół Nr 2
w Płońsku z Publiczną Szkołą Policealną na okres od dnia 02.01.2019r. do dnia
31.12.2019r. Przedmiotem umowy najmu jest część lokali użytkowych (sala lekcyjna
nr 14, sala lekcyjna nr 15 o łącznej powierzchni 155 m2 oraz korytarz i łazienka o łącznej
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252. 55/2018
w sprawie powołania Komisji
z dnia
przeprowadzenia odbioru końcowego
19.12.2018

do

253. 56/2018
w sprawie powołania Komisji
z dnia
przeprowadzenia odbioru końcowego
19.12.2018

do

254. 57/2018
w sprawie powołania Komisji
z dnia
przeprowadzenia odbioru końcowego
19.12.2018

do

255. 58/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
19.12.2018 w trybie przetargu nieograniczonego na
przebudowę i rozbudowę internatu przy
Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze

powierzchni 100 m2) z przeznaczeniem dla celów dydaktycznych. Miesięczny czynsz
najmu wynosi 519,08 zł netto plus obowiązująca stawka VAT. Dodatkowo najemcę
obciążają koszty opłat eksploatacyjnych w wysokości 44,21 zł netto miesięcznie plus
obowiązująca stawka VAT.
Zrealizowana. W związku ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót
budowalnych realizowanych na podstawie Umowy Nr 114/2018 z dnia 04.10.2018r.
polegających na rozbudowie i przebudowie internatu przy Zespole Szkół Nr 1
w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na
środowiskowy dom samopomocy typu A i B w Płońsku powołano Komisję w składzie:
Agnieszka Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji oraz Małgorzata Kłos – Członek
Komisji.
Zrealizowana. W związku ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego robót
budowlanych na podstawie Umowy Nr 113/2018 z dnia 04.10.2018r. polegających na
rozbudowie i przebudowie internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą
sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych
m.in. z zakresu pomocy społecznej, budowie 3 miejsc postojowych wraz
z zagospodarowaniem terenu przy ulicy Sienkiewicza 8 w Płońsku powołano Komisję
w składzie: Agnieszka Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji oraz Małgorzata Kłos –
Członek Komisji.
Zrealizowana. Powołano Komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego robót
budowlanych realizowanych na podstawie Umowy Nr 97/2018 z dnia 24.07.2018r.
polegających na przebudowie i rozbudowie istniejącego budynku Zespołu Szkół Nr 2
w Płońsku w składzie: Agnieszka Goszczyńska – Przewodnicząca Komisji, Wiesława
Junczak – Zastępca Przewodniczącej Komisji oraz Piotr Mroczkowski – Członek
Komisji.
Zrealizowana. Uchwałą Nr 49/2018 z dnia 11.12.2018r. Zarząd Powiatu dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty złożonej przez: DRZEWIARZ-BIS Sp. z.o.o.
ul. Kardynała Wyszyńskiego 46a, 87-600 Lipno, w postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę
i rozbudowę internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
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zmianą sposobu użytkowania części użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań publicznych na
obiektu z przeznaczeniem na realizację Część 3 zamówienia – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy
zadań publicznych
i przebudowy internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu
A i B w Płońsku – sprzęt sportowo – rehabilitacyjny. W dniu 17.12.2018r. Wykonawca
odstąpił od podpisania umowy w ww. postępowaniu. W związku z tym, że oferta
Wykonawcy była jedyną złożoną w niniejszym postępowaniu i Zamawiający nie mógł
wybrać oferty najkorzystniejszej spośród pozostałych ofert, Zarząd Powiatu podjął
decyzję o unieważnieniu postępowania na Część 3 zamówienia.
256. 59/2018
w sprawie wyboru najkorzystniejszej Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w specyfikacji istotnych
z dnia
oferty w postępowaniu o udzielenie warunków zamówienia Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty
19.12.2018 zamówienia publicznego w trybie złożonej przez Wykonawcę:
przetargu nieograniczonego na dostawę Część 1 zamówienia: dostawa benzyny bezołowiowej PB 95 i oleju napędowego do
paliw ciekłych do pojazdów i urządzeń pojazdów i urządzeń Starostwa Powiatowego w Płońsku oraz jednostek
Starostwa Powiatowego w Płońsku organizacyjnych Powiatu Płońskiego tankujących w Płońsku:
i jednostek organizacyjnych Powiatu PETRO-NAFT Sp. z o.o., ul. Piaskowa 9, 09-100 Płońsk; cena oferty brutto:
Płońskiego
407.517,00 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:
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe, Hurt-Detal, ul. 11-go listopada 14, 09-140
Raciąż; cena oferty brutto: 218.360,00 zł.
Część 3 zamówienia: dostawa oleju do celów opałowych na potrzeby jednostek
organizacyjnych Powiatu Płońskiego:
TANKPAL Sp. z o.o., Cekanowo, ul. Płocka 24, 09-472 Słupno; cena oferty brutto:
344.136,00 zł.
257. 60/2018
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
z dnia
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
19.12.2018 powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr III/15/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 19 grudnia
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
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zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
258. 61/2018
w sprawie zmiany planów finansowych
z dnia
zadań z zakresu administracji rządowej
19.12.2018 oraz innych zadań zleconych jednostce
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami
259. 62/2018
w sprawie upoważnienia do zaciągania
z dnia
zobowiązań związanych z realizacją
19.12.2018 przedsięwzięć
zamieszczonych
w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Powiatu Płońskiego
260. 63/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
19.12.2018 o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na dostawę pierwszego wyposażenia
w ramach przebudowy i rozbudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1
w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części
obiektu
z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych

Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
terytorialnego odrębnymi ustawami.
Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Powiatu Płońskiego.
Zrealizowana. W dniu 18 grudnia 2018 roku o godz. 10.30 podano informacje
dotyczące kwoty, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie
zamówienia, tj.: 158.050,00 zł brutto, w tym:
cz. 8 – 1.000,00 zł,
cz. 9 - 700,00 zł,
cz. 10 – 1.500,00 zł,
cz. 11 – 25.500,00 zł,
cz. 12 – 5.300,00 zł,
cz. 13 – 4.250,00 zł,
cz. 14 – 2.400,00 zł,
cz. 15 – 13.350,00 zł,
cz. 16 – 2.500,00 zł,
cz. 17 – 2.400,00 zł,
cz. 18 – 3.000,00 zł,
cz. 19 - 500,00 zł,
cz. 20 – 12.000,00 zł,
cz. 21 – 1.000,00 zł,
cz. 22 – 1.500,00 zł,
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cz. 23 – 3.000,00 zł,
cz. 24 - 400,00 zł,
cz. 25 - 250,00 zł,
cz. 26 – 9.000,00 zł.
Do upływu terminu składania ofert złożono następujące oferty (Nr części, nazwa, adres
wykonawcy, cena oferty):
Część 8:
1) Biuro Inżynieryjne Martex, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów, cena 2 303,79 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 1 722,00 zł.
Część 9:
1) Biuro Inżynieryjne Martex, Gorzeszów 19, 58-405 Krzeszów; cena 1440,33 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 1 599,00 zł.
Część 11:
TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 51 276,24 zł.
Część 12:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o., ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 16 404,51 zł;
2) UNIGASTRO, Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 9 532,50 zł.
Część 13:
TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 15 682,50 zł.
Część 14:
TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 3 975,36 zł;
Część 15:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 43 897,47 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 27 367,50 zł.
Część 16:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 42 804,00 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 12 349,20 zł.
Część 17:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 9 725,61 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 8 364,00 zł.
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261. 64/2018
z dnia

Część 18:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 10 368,90 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 5 166,00 zł.
Część 19:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 2 337,00 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 2 460,00 zł.
Część 20:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 30 699,57 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 24 944,40 zł.
Część 21:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 4 182,00 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 3 936,00 zł.
Część 22:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 9 372,60 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 6 691,80 zł.
Część 23:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 14 066,28 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 10 455,00 zł.
Część 24:
1) TRONUS Polska Sp. z o.o. ul. Ordona 2a, 01-237 Warszawa; cena 3 321,00 zł;
2) UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 2 337,00 zł.
Część 25:
UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 922,50 zł.
Część 26:
UNIGASTRO Międzyleska 6 c, 50-514 Wrocław; cena 30 750,00 zł.
Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu postępowania na część 8-26, ponieważ
cena najkorzystniejszej oferty przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał
przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
w sprawie wyboru najkorzystniejszej Zrealizowana. Na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w Zaproszeniu do
oferty w postępowaniu o udzielenie złożenia oferty Zarząd Powiatu dokonał wyboru najkorzystniejszej oferty:
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19.12.2018 zamówienia publicznego o wartości
szacunkowej poniżej 30 000 euro na
dostawę
pierwszego
wyposażenia
w ramach przebudowy i rozbudowy
internatu przy Zespole Szkół nr 1
w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części
obiektu
z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych.

Część 1 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt RTV przez Wykonawcę: AZDATA, ul. Jeleńska 5/28, 13-230
Lidzbark; cena 7.116,00 zł.
Część 2 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt AGD przez Wykonawcę: AZDATA, ul. Jeleńska 5/28, 13-230
Lidzbark; cena 20.748,00 zł.
Część 3 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt komputerowy – komputery przez Wykonawcę: AZDATA,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark; cena 32 896,00 zł.
Część 4 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt komputerowy – drukarki przez Wykonawcę: AZDATA,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark; cena 851,00 zł.
Część 5 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt komputerowy – tablica interaktywna przez Wykonawcę: AZDATA,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark; cena 2.509,00 zł.
Część 6 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt multimedialny – projektor przez Wykonawcę: AZDATA,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark; cena 1.695,00 zł.
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262. 65/2018
w sprawie unieważnienia postępowania
z dnia
o udzielenie zamówienia publicznego
20.12.2018 o wartości szacunkowej poniżej 30 000
euro na dostawę pierwszego wyposażenia
w ramach przebudowy i rozbudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1
w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania
części
obiektu
z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych

Część 7 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy i przebudowy
internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu użytkowania
części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy typu A i B
w Płońsku – sprzęt multimedialny – ekran projekcyjny przez Wykonawcę: AZDATA,
ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark; cena 679,00 zł.
Zamawiający dokonał przesunięcia zabezpieczonych na realizację zamówienia środków
finansowych w zakresie 1-7 części zamówienia.
Zrealizowana. Uchwałą Nr 64/2018 z dnia 19.12.2018r. Zarząd Powiatu dokonał
wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro na dostawę pierwszego wyposażenia
w ramach przebudowy i rozbudowy internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz
ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na realizację zadań
publicznych na:
1) Część 1 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy
i przebudowy internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy
typu A i B w Płońsku – sprzęt RTV,
2) Część 3 – Dostawa pierwszego wyposażenia wnętrz w ramach rozbudowy
i przebudowy internatu przy Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku wraz ze zmianą sposobu
użytkowania części obiektu z przeznaczeniem na środowiskowy dom samopomocy
typu A i B w Płońsku – sprzęt komputerowy – komputery,
Wykonawcy: AZDATA, ul. Jeleńska 5/28, 13-230 Lidzbark.
Wykonawca odstąpił od podpisania umowy. W związku z tym, że cena
najkorzystniejszej oferty spośród pozostałych ofert na: Część 1 zamówienia –
12 453,75 zł przewyższała kwotę, którą Zamawiający zamierzał przeznaczyć na
sfinansowanie zamówienia, tj. 7.000,00 zł i cena najkorzystniejszej oferty spośród
pozostałych ofert na Część 3 zamówienia – 40.098,00 zł przewyższała kwotę, którą
Zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, tj. 32.000,00 zł,
Zarząd Powiatu podjął decyzję o unieważnieniu ww. postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego.
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263. 66/2018
w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
z dnia
umowy najmu przez Samodzielny
28.12.2018 Publiczny Zespół Zakładów Opieki
Zdrowotnej w Płońsku
264. 67/2018
w
sprawie
wyboru
podmiotów
z dnia
uzyskujących dotację na realizację zadania
28.12.2018 publicznego
z
zakresu
udzielania
nieodpłatnej
pomocy
prawnej
i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa
obywatelskiego w 2019 roku oraz
wysokości przyznanej dotacji
265. 68/2018
w
sprawie
wyboru
podmiotów
z dnia
uzyskujących dotację na realizację zadań
28.12.2018 publicznych z zakresu pomocy społecznej
w 2019 roku oraz wysokości przyznanej
dotacji

266. 69/2018
w
sprawie
wyboru
podmiotów
z dnia
uzyskujących dotację na realizację zadań
28.12.2018 publicznych z zakresu kultury fizycznej
w 2019 roku oraz wysokości przyznanej
dotacji

Zrealizowana. Wyrażono zgodę na zawarcie umowy najmu Samodzielnemu
Publicznemu Zespołowi Zakładów Opieki Zdrowotnej w Płońsku z Laboratorium
Psychologiczno-Terapeutycznym NeuroLines na okres od dnia 01.01.2019r. do dnia
31.12.2019r. Przedmiotem umowy najmu jest lokal użytkowy o powierzchni użytkowej
13,17 m2 z przeznaczeniem na Laboratorium Psychologiczno – Terapeutyczne.
Miesięczny czynsz najmu wynosi 400,12 zł brutto.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu zlecił organizacji pozarządowej – Fundacji Togatus Pro
Bono z Olsztyna – realizację zadań publicznych z zakresu udzielania nieodpłatnej
pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2019 roku
oraz przyznał na ten cel dotację w wysokości 128.040,00 zł. Na ww. zadania zostały
zawarte dwie umowy z Fundacją Togatus Pro Bono z Olsztyna. Fundacja realizuje
zadania w dwóch punktach udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej w Naruszewie
i w Nowym Mieście.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił czterem organizacjom pozarządowym
realizację zadań publicznych z zakresu pomocy społecznej w 2019 roku przyznając na
ten cel dotację w wysokości 60.000,00 zł. Na ww. zadania zostały zawarte umowy ze
stowarzyszeniami:
1) Stowarzyszenie Niepełnosprawnych ,,Bądźmy Razem” w Płońsku – dotacja
w wysokości 16.000,00 zł.
2) Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Dysfunkcjami Rozwoju ,,Spadochron” w Płońsku
– dotacja w wysokości 22.000,00 zł.
3) Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Koło Pomocy Dzieciom i Młodzieży
Niepełnosprawnej Ruchowo w Płońsku – dotacja w wysokości 16.000,00 zł.
4) Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Oddział Rejonowy w Płońsku –
dotacja w wysokości 6.000,00 zł.
Zrealizowana. Zarząd Powiatu Płońskiego zlecił szesnastu organizacjom
pozarządowym realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej w 2019 roku
przyznając na ten cel dotację w wysokości 100.000,00 zł. Na ww. zadania zostało
zawartych 16 umów ze stowarzyszeniami:
1) Polski Szkolny Związek Sportowy w Płońsku – dotacja w wysokości 20.000,00 zł.
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2) Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Płońsku – dotacja w wysokości
15.000,00 zł.
3) Międzyszkolny Klub Sportowy ,,Durasan” w Płońsku – dotacja w wysokości
7.000,00 zł.
4) Uczniowski Klub Sportowy ,,Rutki Płońsk” w Płońsku – dotacja w wysokości
16.500,00 zł.
5) Płońskie Towarzystwo Siatkówki ,,PTS Płońsk” w Płońsku – dotacja w wysokości
4.000,00 zł.
6) Parafialny Uczniowski Klub Sportowy ,,Maksymilian” w Płońsku – dotacja
w wysokości 6.000,00 zł.
7) Uczniowski Klub Sportowy przy Szkole Podstawowej Specjalnej w Płońsku –
dotacja w wysokości 2.000,00 zł.
8) Płońska Akademia Futbolu w Płońsku – dotacja w wysokości 4.000,00 zł.
9) Football Academy Płońsk Stowarzyszenie Kultury Fizycznej w Płońsku – dotacja w
wysokości 6.000,00 zł.
10) Płońskie Stowarzyszenie Brydża Sportowego ,,Impas” w Płońsku – dotacja
w wysokości 1.000,00 zł.
11) Klub Biegacza im. Piotra Sękowskiego w Płońsku – dotacja w wysokości
4.500,00 zł.
12) Uczniowski Klub Sportowy ,,Korsarz” w Płońsku – dotacja w wysokości
3.000,00 zł.
13) Football School Płońsk w Płońsku – dotacja w wysokości 1.000,00 zł.
14) M&JKO Boxing Płońsk w Płońsku – dotacja w wysokości 5.000,00 zł.
15) Pływacki Uczniowski Klub Sportowy Płońsk w Płońsku – dotacja w wysokości
4.000,00 zł.
16) Jeździecki Klub Sportowy ,,Olsza” w Proboszczewicach – dotacja w wysokości
1.000,00 zł.
267. 70/2018
w sprawie uchwalenia Regulaminu Zrealizowana. Uchwalono Regulamin Organizacyjny Powiatowego Środowiskowego
z dnia
Organizacyjnego
Powiatowego Domu Samopomocy w Płońsku. W dniu 17.10.2018r. Rada Powiatu Płońskiego podjęła
28.12.2018
Uchwałę Nr LIV/304/2018 w sprawie utworzenia Powiatowego Środowiskowego
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Środowiskowego
w Płońsku

268. 71/2018
z dnia
28.12.2018

269. 72/2018
z dnia
28.12.2018

270. 73/2018
z dnia
28.12.2018

271. 74/2018
z dnia
28.12.2018

Domu

Samopomocy Domu Samopomocy w Płońsku i nadania mu Statutu. Jednostka działa od dnia
27.12.2018r. Dom jest domem typu A i B przeznaczonym dla 37 osób: Typ A –
przeznaczony dla 7 osób przewlekle psychicznie chorych oraz Typ B – przeznaczony
dla 30 osób upośledzonych umysłowo. Dom ma zasięg ponadgminny i obejmuje teren
Powiatu Płońskiego. Zasięg działania może mieć również charakter ponadlokalny.
Wymaga to zawarcia porozumienia między Powiatem Płońskim a samorządami innych
powiatów.
w sprawie przekazania jednostkom Zrealizowana. Przekazano jednostkom organizacyjnym powiatu oraz powiatowym
organizacyjnym
powiatu
oraz służbom, inspekcjom i strażom informację o zmianach planu dochodów i wydatków
powiatowym
służbom,
inspekcjom wynikających z Uchwały Nr IV/26/2018 Rady Powiatu Płońskiego z dnia 28 grudnia
i strażom informacji o dokonanych 2018 roku.
zmianach w Uchwale Budżetowej na
2018 rok
w sprawie wyrażenia zgody jednostkom Zrealizowana. Uwzględnione zostały wnioski jednostek dotyczące zmian w ich planach
organizacyjnym
powiatu
oraz finansowych.
powiatowym
służbom,
inspekcjom
i strażom na dokonanie zmian w planie
finansowym
wydatków
jednostki
budżetowej
w sprawie zmiany planów finansowych Zrealizowana. Zgodnie ze zmianami w budżecie zaktualizowano plany finansowe zadań
zadań z zakresu administracji rządowej z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu
oraz innych zadań zleconych jednostce terytorialnego odrębnymi ustawami.
samorządu terytorialnego odrębnymi
ustawami.
w sprawie upoważnienia do zaciągania Zrealizowana. Upoważniono kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz
zobowiązań związanych z realizacją kierowników powiatowych służb, inspekcji i straży do zaciągania zobowiązań
przedsięwzięć
zamieszczonych związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w Wieloletniej Prognozie
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Finansowej Powiatu Płońskiego.
Powiatu Płońskiego
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