
  

 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2016 r. 

Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 
Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

AN.2150.1.2016 19.01.2016 r. 
25.01.2016 r. – 
01.02.2016 r. 

Regina Nowakowska 
Sprzątanie pomieszczeń biurowych starostwa Powiatowego w Ostródzie 
Oddziały Zamiejscowe w Morągu. 

420,00 zł 

AN.273.29.2016 12.01.2016 
12.01.2016 – 
31.12.2016 

PAXER Sp.J. 
Jolanta Prusinowska, 
Grzegorz Prusinowski 
ul. . Towarowa 11 
10-416 Olsztyn 
 

Dostawa materiałów biurowych na potrzeby Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie. 

29 751,99 zł. 

AN.273.31.2016 13.01.2016r. 
13.01.2016 – 
31.12.2016 

Lyreco  Polska S.A. 
ul. Sokołowska  33 
05-806 Komorów 

Dostawa środków czystości na potrzeby Starostwa Powiatowego  w 
Ostródzie 

3 752,63 zł. 

AN.273.30.2016 11.01.2016r 
11.01.2016 – 
31.12.2016 

Żegluga Ostródzko – Elbląska 
Sp. z o.o. 
ul. Grunwaldzka 49 
14-100 Ostróda 

Postawa paliwa płynnego do samochodów służbowych  39 441,00 zł. 

124/2013/2016 04.01.2016r. 
01.01.2016 – 
31.12.2016 

Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów Komunalnych 
Rudno Sp.z o.o. 
ul. Stępowskiego 10 
14-100 Ostróda 

Wynajem pojemników do składowania odpadów komunalnych 590,40zł. 

 



  

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2016 r. 

Wydział Techniczno Inwestycyjny  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 
Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

TI.273.1.2016 15.01.2016r. 
18.01.2016r.- 
31.12.2016r. 

Miejskie Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 
w Ostródzie,14-100 Ostróda, 
ul. Marszałka Piłsudskiego 21 

Konserwacja węzła ciepłowniczego zamontowanego w budynku przy  
ul. Jana III Sobieskiego 5 w Ostródzie.  

400,00 zł 

 



  

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczniu 2016 r. 

Wydział Oświaty, Kultury i Sportu  

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 

zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 

(PLN) 

1/2016 5 styczeń 2016 r. 8 styczeń 2016 r. eGocki.pl Krzysztof Sługocki 

„Analiza wydatków na wynagrodzenia nauczycieli. 
Praktyczne rozwiązania wybranych problemów zw. z 

art.30a KN w roku 2015.  
„Nowy System Informacji Oświatowej.  

Nowe obowiązki w roku 2016” 

nie 1 800,- 

 



  

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2016 r. 

Wydział Promocji 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

2016/19726 19.01.2016 
19.01.2016 - 
31.12.2016 

EUROZET sp. z o.o. 

Określenie zasad współpracy stron w związku z 
emisją w programie radiowym materiałów 
promocyjnych i informacji z życia powiatu i 
samorządu powiatowego 

nie 5904,- 

P.273.5.2016 19.01.2016 
19.01.2016 - 
31.12.2016 

Telewizja Ostróda - Piotr 
Wasześcik  

Przygotowanie materiałów programowych Powiatu 
Ostródzkiego przeznaczonych do emisji w telewizji i 
na stronie internetowej, której emitentem jest 
Telewizja Ostróda 

nie 18000,- 

P.273.2.2016 27.01.2016 
27.01.2016 - 
22.02.2016 

Przedsiębiorstwo Handlowo 
- Usługowe Mirosław 
Jaskólski 

Usługi w zakresie przewozu makiety pochylni 
Oleśnica, materiałów promocyjnych, monitora 
wielkoformatowego, sprzętu i materiałów 
wskazanych przez Zamawiającego. Pomoc kierowcy 
przy załadunku, rozładunku samochodu oraz przy 
montażu i demontażu makiety 

nie 12500,- 

 



  

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu styczeń 2016 r. 

Wydział GN 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

GN.273.2.2016.MI/
GN.272.1.2016.MI 
 

22.01.2016 

05.02.2016/ 
realizacja na 
dzień przyjęcia  
operatu przez 
starostwo 

Biuro Wyceny 
Nieruchomości 
Bożenna Pisz 
ul. Prosta 6, 14-100 Ostróda 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 
wartość rynkową prawa własności nieruchomości 
położonej w obrębie Pityny, gmina Miłakowo, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 
budynków jako działka Nr 37/9 o pow. 0,03 ha, 
pomniejszoną o koszty likwidacji części składowych 
gruntu, tj. posadowionego na nim budynku 
gospodarczego, w związku z przeznaczeniem 
przedmiotowej nieruchomości do sprzedaży w trybie 
przetargowym. 

 380 

GN.273.3.2016.MI/ 
GN.272.2.2016.MI 

25.01.2016 r 

19.03.2016/realiz
acja na dzień 
przyjęcia  operatu 
przez starostwo 

Usługi Geodezyjne i 
Inwestycyjne "Alfa" 
Andrzej Maciołek 
ul. 11 Listopada 2, 14-300 
Morąg 

Wznowienie dwóch punktów granicznych działki 
położonej w obrębie Słonecznik, gmina Morąg, 
oznaczonej w operacie ewidencji gruntów i 
budynków Nr 283/1 o pow. 0,35 ha, z jednoczesnym 
obliczeniem powierzchni z dokładnością do 1 m2. 
Wznowienia punktów granicznych dokonuje się w 
związku ze zwrotem gruntu pod budynkami na rzecz 
aktualnych właścicieli budynków. 

 479,7 

GN.273.4.2016.MI 
/GN.272.3.2016.MI 

25.01.2016 

31.03.2016/realiz
acja na dzień 
przyjęcia  operatu 
przez starostwo 

Usługi Geodezyjne i 
Inwestycyjne "Alfa" 
Andrzej Maciołek 
ul. 11 Listopada 2, 14-300 
Morąg 

Wykonanie podziału działki położonej w obrębie 
Kretowiny, gmina Morąg, oznaczonej w operacie 
ewidencji gruntów i budynków Nr 621 o pow. 0,8097 
ha, na cztery działki, zgodnie z załącznikiem 
graficznym stanowiącym integralną część niniejszego 
sondażu cenowego. Podziału dokonuje się w celu 
przygotowania przedmiotowej nieruchomości do 
sprzedaży. 

 2790 

GN.273.1 2016.LN/ 
GN.272.4.2016.LN 
 

22.01.2016 

03.02.2016/ 
realizacja na 
dzień przyjęcia  
operatu przez 
starostwo 

Biuro Wyceny 
Nieruchomości, Bożenna Pisz 
ul. Prosta 6, 14-100 Ostróda 

Sporządzenie operatu szacunkowego określającego 
wartość rynkową nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w obrębie nr 9 miasta Ostróda, 
oznaczonej według ewidencji gruntów i budynków 
jako działka nr 159/19 o pow. 0,0018 ha, 
uregulowanej w księdze wieczystej KW Nr 

 
 
200 



  

EL1O/00024868/9,    w związku z przekształceniem 
prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 
nieruchomości. 

 


