
 

Umowy zawarte w 2016 roku: 

 
 

1. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/57/OR/14/UM/554/2016 zawarta w dniu 31 grudnia 2015 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 oraz  prowadzenie korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych, w terminie od dnia 1 kwietnia  2016 r.  do  30 czerwca 2016 r.  

2. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/2/OR/2/UM/43/2016 zawarta w dniu 31 grudnia 2015 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Anatolem Fedoryszen na 

udzielanie pomocy technicznej pracownikom Biura Prasowego w zakresie przygotowania relacji filmowych 

z wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych Kielc, przeznaczonych do zamieszczenia                          

w Internetowej Telewizji Kielce oraz w zakresie przygotowywania relacji fotograficznych, przeznaczonych 

do zamieszczenia na miejskiej stronie internetowej – www.um.kielce.pl , w terminie od dnia 1 stycznia          

2016 r. do dnia 31 marca 2016 r. 

3. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/3/OR/3/UM/46/2016 zawarta w dniu 31 grudnia 2015 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 oraz  prowadzenie korespondencji z użytkownikami portali 

społecznościowych, w terminie od dnia 1 stycznia  2016 r.  do  31 marca 2016 r.  

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/43/OR/12/UM/476/2016 zawarta w dniu 29 lutego 2016 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Bogusławą Pokrzywińską 

na wykonywanie czynności administracyjno-technicznych związanych z uzupełnianiem ewidencji 

podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych,     

w terminie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 maja 2016 r. 

5. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/47/OR/13/UM/508/2016 zawarta w dniu 7 marca 2016 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Anną Głowienka                          

na przygotowanie materiałów do sporządzenia oferty inwestycyjnej w języku polskim i angielskim, 

udzielanie informacji o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej na zapytania,  które wpłyną                   

na skrzynkę Centrum Obsługi Inwestora Urzędu Miasta Kielce oraz telefonicznie, opracowanie materiałów 

promujących Miasto Kielce w języku angielskim, redagowanie Kieleckiego Portalu Gospodarczego,                      

w terminie od dnia 7 marca 2016 r. do 10 maja 2016 r. 

6. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/63/OR/15/UM/606/2016 zawarta w dniu 20 kwietnia 2016 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agatą Wolak                           

na przygotowanie relacji filmowych z wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych Kielc                  

w terminie od dnia 20 kwietnia 2016 r. do 20 lipca 2016 r. 

7. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/71/OR/16/UM/663/2016 zawarta w dniu 4 maja 2016 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Karolem Broniek na 

usuwanie niezgodności w Rejestrze Mieszkańców i Rejestrze Zamieszkania, w terminie od dnia 4 maja 

2016 r.  do  6 lipca 2016 r.  

8. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/194/OR/125/UM/1089/2016 zawarta w dniu 20 lipca 2016 r. pomiędzy 

Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panią Agatą Wolak                           

na przygotowanie relacji filmowych z wydarzeń kulturalnych, społecznych i gospodarczych Kielc                  

w terminie od dnia 21 lipca 2016 r. do 21 sierpnia 2016 r. 

9. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/222/OR/128/UM/10346/2016 zawarta w dniu 31 sierpnia 2016 r. 

pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, a Panem Pawłem 

Leśniewskim na świadczenie obsługi prawnej dot. sprzedaży Korony S.A. w terminie od dnia 31 sierpnia 

2016 r. do 30 listopada 2016 r. 

 

 

 



 

 

 


