
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpniu 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 

Współfinansowani
e ze środków 
zewnętrznych 

tak/nie 

Wartość 
umowy 

brutto (PLN) 

 
19 sierpnia 2016 

r. 
19 sierpnia 2016 r. Eugeniusz Kulawiak 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy sześciu nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 450,- 

 
18 sierpnia 2016 

r. 
18 sierpnia 2016 r. Henryk Rybacki 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy czterech nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 300,- 

 
18 sierpnia 2016 

r. 
18 sierpnia 2016 r. Mirosław Legan 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy sześciu nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 450,- 

 
18 sierpnia 2016 

r. 
18 sierpnia 2016 r. Grzegorz Grabski 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy czterech nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 320,- 

 
19 sierpnia 2016 

r. 
19 sierpnia 2016 r. Maria Jasińska 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy czterech nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 320,- 

 
19 sierpnia 2016 

r. 
19 sierpnia 2016 r. Elżbieta Górecka 

Udział w charakterze eksperta w Komisjach Egzaminacyjnych 

powołanych przez Zarząd Powiatu w Ostródzie, które 

przeprowadzą egzaminy czterech nauczycieli ubiegających się 

o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego  

nie 320,- 

 

 

  



 

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

Wydział Techniczno Inwestycyjny  

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) 

TI.273.10.2016 
 

08.08.2016r. 
16.08.2016r. –  
05.09.2016r. 

Przedsiębiorstwo 
Wielobranżowe „ZIEJA” 
Ryszard Zieja 
Ul. Fabryczna 9 
18-400 Łomża  

Otworzenie nawierzchni na placu przy ul. Kościuszki 
2 w Ostródzie. 

NIE 63 724,32 zł 

TI.273.11.2016  29.08.2016r. 
29.08.2016r. – 
29.09.2016r. 

FLEXFLOOR S.C. 
A. Potrzuski  K. Kolebuk  
Ul. Lubelska 36 
10-408 Olsztyn  

Wymiana wykładziny dywanowej w pomieszczeniach 
biurowych w budynku Starostwa Powiatowego w 
Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 5. 

NIE 18 405,72 zł 

 

 



Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu sierpień 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) 

P.273.63.2016 02.08.2016 
02.08.2016 -
14.08.2016 

Centrum Kultury w Ostródzie 

Określenie wzajemnych zobowiązań Zleceniodawcy  
i Organizatora podczas imprezy pn. Ostróda Reggae 
Festiwal 2016, która odbędzie się w dniach 11-14 
sierpnia 2016 roku w Ostródzie 

nie 20 000,- 

 


