
Umowy zawarte w 2014 roku: 

 

1. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/3/OR/1/UM/11/2014 zawarta w dniu 3 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Urszulą Szczepańską na wykonywanie 

czynności związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego w terminie  od dnia 3 stycznia 2014 r   do dnia 

31 marca 2014 r. 

2. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/20/OR/5/UM/107/2014 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Łukaszem Nartowskim na wykonywanie 

czynności administracyjno-biurowych w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta,  w terminie od dnia 

7 stycznia 2014 r. do dnia 7 kwietnia 2014 r. 

3. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/4/OR/2/UM/12/2014 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Aldoną Kołodziej na wykonywanie                      

w Wydziale Budżetu czynności związanych ze sporządzaniem sprawozdania jednostkowego i zbiorczego jednostki 

samorządu terytorialnego z wykonania planu dochodów budżetowych, dekretowaniem i księgowaniem dowodów 

księgowych na podstawie wyciągów bankowych w systemie OTAGO, przekazywanie środków finansowych dla 

jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce na realizację wydatków budżetowych ze środków europejskich               

i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na podstawie otrzymanych wniosków, w terminie                 

od dnia 17 stycznia 2014 r. do dnia 31 marca 2014 r. 

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/5/OR/3/UM/13/2014 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie 

Urzędu Miasta Kielce oraz Miasta Kielce ( imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia  społeczne) na portalach 

społecznościowych: Youtube, Facebook i Twitter. Prowadzenia korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych ( odpowiadanie na maile, przekazywanie informacji), w terminie od dnia 7 stycznia 2014 r.            

do dnia 6 kwietnia 2014 r. 

5. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/16/OR/4/UM//2014 zawarta w dniu 7 stycznia 2014 r. pomiędzy Miastem Kielce 

reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Iwoną Lisowską na wykonywanie w Wydziale 

Spraw Obywatelskich drukowania kopert dowodowych osób, które odebrały dowody osobiste, porządkowanie 

chronologiczne dokumentów w kopertach dowodowych mieszkańców miasta Kielce, układanie kopert według serii 

i numeru dowodu osobistego w archiwum dowodowym, w terminie od dnia 7 stycznia 2014 r. do dnia 7 kwietnia 

2014 r. 

6. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/38/OR/9/UM/478/2014 zawarta w dniu 9 stycznia 2014r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Anną Wąsik na wykonanie czynności 

rejestracyjnych, porządkowych i techniczno - biurowych w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli,                        

w terminie  od dnia 5 marca 2014 r. do dnia 6 czerwca 2014 r. 

7. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/23/OR/6/UM/312/2014 zawarta w dniu 31 stycznia 2014r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Kamilem Paluchem na prowadzenie                     

w Wydziale Zarządzania Usługami Komunalnymi ewidencji korespondencji wydziału, przeprowadzanie kontroli   

w zespole ze strażą Miejską nieruchomości prywatnych w zakresie: utrzymania  porządku i czystości na posesjach, 

stanu zdrowotności drzew pod kątem zagrożenia  dla ludzi, prowadzenie rejestru z przeprowadzonych kontroli                 

wg. wzoru wskazanego przez Wydział, w terminie od dnia 1 lutego 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r.  

8. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/30/OR/7/UM/336/2014 zawarta w dniu 3 lutego 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agnieszkę Jeżowską na przygotowanie do 

wysyłki dokumentacji PIT, upomnień z tytułu zwłoki w regulowaniu opłat za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi, przygotowanie do archiwizacji dokumentacji księgowej, wskazanej przez Zleceniodawcę, 

kopiowanie i skanowanie dokumentów księgowych dla potrzeb biegłego rewidenta, w Wydziale Księgowości 

Urzędu, w terminie od dnia 3 lutego 2014 r. do dnia  30 kwietnia 2014 r. 

9. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/37/OR/8/UM/428/2014 zawarta w dniu 19 lutego 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Andrzejem Pająkiem na pełnienie funkcji 

doradcy Prezydenta ds. związanych z realizacją projektu „Rozbudowa  ul. Ściegiennego”, w terminie od dnia                 

19 lutego 2014 r. do dnia 18 czerwca 2014 r.  

10. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/8/0R/1/UM/551/2014 zawarta w dniu 25 marca 2014 r. pomiędzy Miastem Kielce 

reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Instytutem Audytu Sektora Publicznego z siedzibą ul. 

Wilsona 32 c, 05-420 Józefów na opracowanie programów szkoleniowych  i na ich podstawie przygotowanie i 

przeprowadzenie następujących szkoleń: 

a) „Zarządzanie ryzykiem w jednostkach samorządu terytorialnego - szkolenie dla kadry zarządzającej 

Urzędu Miasta Kielce.” 

b) „Kontrola zarządcza w jednostkach samorządu terytorialnego – szkolenie dla koordynatorów kontroli 

zarządczej w Urzędzie Miasta Kielce.” 

 



11. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/43/OR/10/UM/525/2014 zawarta w dniu 28 marca 2014r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Aliną Smaróg na wykonanie w Wydziale 

Organizacyjnym, następujących czynności: udzielanie pomocy osobom niepełnosprawnym, dla których niezbędny 

jest tłumacz języka migowego w procesie właściwego załatwiania spraw, udzielania pomocy interesantom                     

w prawidłowej obsłudze opłatomatu, wspomaganie sekretariatu zastępcy prezydenta w realizacji zadań 

administracyjno – biurowych, w terminie od dnia1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 

12. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/44/OR/11/UM/526/2014 zawarta w dniu 1 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Urszulą Szczepańską na wykonywanie 

czynności związanych  z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego w terminie  od dnia  1 kwietnia 2014 r. do dnia 

30 czerwca 2014 r. 

13. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/54/OR/12/UM/554/2014 zawarta w dniu  1 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Aldoną Kołodziej na wykonywanie                     

w Wydziale Budżetu czynności związanych z przygotowaniem łącznego sprawozdania Miasta Kielce, 

księgowanych na podstawie wyciągów bankowych w systemie OTAGO, ze sporządzaniem sprawozdania 

jednostkowego i zbiorczego jednostki samorządu terytorialnego z wykonania planu dochodów budżetowych, 

dekretowaniem   i księgowaniem dowodów księgowych na podstawie wyciągów bankowych w systemie OTAGO, 

przekazywanie środków finansowych dla jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce na realizację 

wydatków budżetowych  ze środków europejskich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  na 

podstawie otrzymanych wniosków, w terminie  od dnia 1 kwietnia 2014 r. do dnia 30 kwietnia 2014 r. 

14. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/55/OR/13/UM/555/2014 zawarta w dniu 3 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie 

Urzędu Miasta Kielce  oraz  Miasta Kielce ( imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia  społeczne) na portalach 

społecznościowych: Youtube, Facebook i Twitter. Prowadzenia korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych ( odpowiadanie na maile, przekazywanie informacji), w terminie od dnia 7 kwietnia 2014 r. do 

dnia 6 lipca 2014 r. 

15. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/57/OR/14/UM/581/2014 zawarta w dniu 8 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Łukaszem Nartowskim na wykonywanie 

czynności administracyjno-biurowych w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta, w terminie od dnia 

8 kwietnia 2014 r. do dnia 8 lipca 2014 r. 

16. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/57/OR/14/UM/581/2014 zawarta w dniu 8 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Łukaszem Nartowskim na wykonywanie 

czynności administracyjno-biurowych w Wydziale Projektów Strukturalnych i Strategii Miasta,  w terminie od dnia 

7 stycznia 2014 r. do dnia 7 kwietnia 2014 r. 

17. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/63/OR/17/UM/636/2014 zawarta w dniu 30 kwietnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agnieszkę Jeżowską na przygotowanie do 

wysyłki dokumentacji PIT, upomnień z tytułu zwłoki w regulowaniu opłat za gospodarowanie opłatami 

komunalnymi, przygotowanie do archiwizacji dokumentacji księgowej, wskazanej przez Zleceniodawcę, 

kopiowanie i skanowanie dokumentów księgowych dla potrzeb biegłego rewidenta, w Wydziale Księgowości 

Urzędu, w terminie od dnia 1 maja  2014 r. do dnia 31 lipca 2014 r.  

18. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/62/OR/16/UM/635/2014 zawarta w dniu 1 maja 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Aldoną Kołodziej na wykonywanie                       

w Wydziale Budżetu czynności związanych ze sporządzaniem sprawozdania jednostkowego i zbiorczego jednostki 

samorządu terytorialnego z wykonania planu dochodów budżetowych, dekretowaniem i księgowaniem dowodów 

księgowych na podstawie wyciągów bankowych w systemie OTAGO, przekazywanie środków finansowych dla 

jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce na realizację wydatków budżetowych ze środków europejskich                

i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych na podstawie otrzymanych wniosków, w terminie                    

od dnia 1 maja 2014 r. do dnia 31 maja 2014 r. 

19. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/74/OR/18/UM/751/2014 zawarta w dniu 30 maja 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Katarzyną Kot na prowadzenie 

administracyjnych postępowań egzekucyjnych w zakresie zgłaszanych przez dłużników skarg i zarzutów,                           

w terminie  od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 31 grudnia  2014 r. 

20. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/75/OR/19/UM/767/2014 zawarta w dniu 1 czerwca 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Aldoną Kołodziej na wykonywanie                      

w Wydziale Budżetu czynności związanych ze sporządzaniem sprawozdania jednostkowego i zbiorczego jednostki 

samorządu terytorialnego z wykonania planu dochodów budżetowych, dekretowaniem i księgowaniem dowodów 

księgowych na podstawie wyciągów bankowych w systemie OTAGO, przekazywanie środków finansowych dla 

jednostek budżetowych podległych Miastu Kielce na realizację wydatków budżetowych ze środków europejskich               

i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych  na podstawie otrzymanych wniosków, w terminie               

od dnia 1 czerwca 2014 r. do dnia 30 czerwca 2014 r. 

 



21. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/134/OR/21/UM/959/2014 zawarta w dniu 7 lipca 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie 

Urzędu Miasta Kielce oraz Miasta Kielce ( imprezy kulturalne, sportowe, wydarzenia społeczne) na portalach 

społecznościowych: Youtube, Facebook i Twitter. Prowadzenia korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych ( odpowiadanie na maile, przekazywanie informacji), w terminie od dnia 7 lipca 2014 r.                 

do dnia 6 września 2014 r. 

22. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/3/0R/1/UM/1552/2014 zawarta w dniu 27 października 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Fundacją Wspierania Profilaktyki i Edukacji 

Zdrowia „Źródełko” ul. Pułaskiego 2B/7A 39-300 Mielec na przygotowanie i przeprowadzenie nw. zajęć 

profilaktycznych z psychoonkologii:  

 Praktyczne zastosowanie racjonalnej terapii zachowania w profilaktyce i edukacji zdrowia                           

- warsztaty; 

 Skuteczny sposób poprawy jakości życia i redukcji stresu - dla 12 osobowej grupy pracowników 

urzędu Miasta Kielce. 

23. Umowa o dzieło Nr W/UMDZ/52/0R/1/UM/1553/2014 zawarta w dniu 10 listopada 2014r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a TZ-Consultans Tadeusz Zawistowski ul. Jezuicka 

7 A, 05-230 Kobyłka na przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia zamkniętego dla auditorów wewnętrznych 

Urzędu Miasta Kielce z zakresu ZSZ. 

24. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/306/OR/25/UM/1782/2014 zawarta w dniu 8 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Magdaleną Wach na wykonywanie 

czynności związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego w terminie  od dnia 8 grudnia 2014 r.  do dnia 

31 grudnia 2014 r. 

25. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/309/OR/26/UM/1802/2014 zawarta w dniu 8 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Patrycjuszem Kozłowskim na wykonanie 

aktualizacji ofert inwestycyjnych w MSIP i warstwy inwestycji miejskich w terminie  od dnia  8 grudnia 2014 r.        

do dnia 31 grudnia 2014 r. 

26. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/310/OR/27/UM/1803/2014 zawarta w dniu 8 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Iloną Majchrzyk na wykonywanie 

aktualizacji gminnej ewidencji zabytków w MSIP, w terminie od dnia 8 grudnia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2014 r. 

27. Umowa Nr W/WB/106/OR/1/UM/1584/2014 zawarta w wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego o 

udzielenie zamówienia publicznego nr Or-III.271.50.2014 w dniu 12 listopada 2014 r. w Kielcach, pomiędzy 

Gminą Kielce reprezentowaną przez Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, a Powszechnym 

Zakładem Ubezpieczeń na Życie S.A. Centrala, al. Jana Pawła II 24, 00-133 Warszawa nr KRS 0000030211 

reprezentowanym przez Pana Piotra Wójcika Dyrektora ds. Klienta Korporacyjnego. Przedmiotem umowy jest 

świadczenie usług grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Urzędu Miasta Kielce, ich współmałżonków i 

pełnoletnich dzieci w zakresie i na warunkach zgodnych ze złożoną ofertą i specyfikacją istotnych warunków 

zamówienia, w terminie od dnia 1 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. 

28. Umowa Nr W/WO/3/OR/1/UM/44/2015 zawarta w dniu 30 grudnia 2014 r. w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.), pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez Pana 

Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, a AGORA S.A. Warszawa Oddział w Kielcach, 25-303 Kielce, 

Rynek 16 reprezentowaną przez Panią Bożenę Rojek. Przedmiotem umowy jest publikacja ogłoszeń prasowych 

Urzędu Miasta Kielce w dzienniku o zasięgu regionalnym „ Gazeta Wyborcza- strony kieleckie”, ukazującym się 

codziennie od poniedziałku do soboty, obejmującym co najmniej obszar województwa świętokrzyskiego,                          

w terminie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia 31 grudnia 2015 r. 

29. Umowa Nr W/WO/4/OR/2/UM/52/2015 zawarta w dniu 30 grudnia 2014 r. w wyniku dokonania przez 

Zamawiającego wyboru oferty na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2013 r.  poz. 907 z późn. zm.), pomiędzy Gminą Kielce reprezentowaną przez                           

Pana Wojciecha Lubawskiego Prezydenta Miasta Kielce, a „SPES” Sp. z o.o., ul. Żeligowskiego 16/20,                          

04-476 Warszawa reprezentowaną przez Marcina Nowina Konopkę Prezesa Zarządu. Przedmiotem umowy jest 

publikacja ogłoszeń prasowych Urzędu Miasta Kielce w dzienniku o zasięgu regionalnym „Nasz Dziennik”, 

ukazującym się codziennie od poniedziałku do soboty, w terminie od dnia 2 stycznia 2015 r. do dnia                                 

31 grudnia 2015 r. 

30. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/3/OR/1/UM/6/2015 zawarta w dniu 31 grudnia 2014 r. pomiędzy Miastem 

Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Magdaleną Wach na wykonywanie 

czynności związanych z obsługą kancelaryjną Wydziału Prawnego w terminie  od dnia 1 stycznia 2015 r.  do dnia 

15 lutego 2015 r. 

 

 


