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Umowy zawarte w 2013 roku: 

 

1. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/1/OR/1/UM/1/2013 zawarta w dniu  

31 grudnia 2012 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie Urzędu Miasta Kielce                  

i Miasta Kielce na portalach społecznościowych: Youtube i Facebook, prowadzenia 

korespondencji z użytkownikami portali, przygotowanie tekstów promocyjnych                     

i informacyjnych na potrzeby Biura Prasowego, aktualizowanie baz danych stron 

internetowych w terminie  od dnia 1.01.2013 r. do dnia 31.03.2013 r. 

2. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/34/OR/18/UM/487/2013 zawarta w dniu  

29 marca 2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie Urzędu Miasta Kielce                  

i Miasta Kielce na portalach społecznościowych: Youtube i Facebook, prowadzenia 

korespondencji z użytkownikami portali, przygotowanie tekstów promocyjnych                     

i informacyjnych na potrzeby Biura Prasowego, aktualizowanie baz danych stron 

internetowych w terminie  od dnia 1.04.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. 

3. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/69/OR/13/UM/728/2013 zawarta w dniu  

28 czerwca 2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie Urzędu Miasta Kielce                  

i Miasta Kielce na portalach społecznościowych: Youtube i Facebook, prowadzenia 

korespondencji z użytkownikami portali, przygotowanie tekstów promocyjnych                     

i informacyjnych na potrzeby Biura Prasowego, aktualizowanie baz danych stron 

internetowych w terminie  od dnia 1.07.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. 

4. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/105/OR/21/UM/1134/2013 zawarta w dniu                       

1 października 2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panem Piotrem Natkańcem na promowanie Urzędu Miasta Kielce                  

oraz Miasta Kielce na portalach społecznościowych, prowadzenia korespondencji                  

z użytkownikami portali  internetowych w terminie  od dnia 1.10.2013 r. do dnia 

31.12.2013 r. 

5. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/6/OR/2/UM/10/2013 zawarta w dniu  

2 stycznia 2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panią Agnieszkę Wiśniewską na uzupełnienie bazy archiwalnej                

USC  w systemie informatycznym, nanoszenia zmian w aktach wpływających na stan 

cywilny osób w terminie od dnia 2.01.2013 r. do dnia 30.01.2013 r. 

6. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/55/OR/12/UM/615/2013 zawarta w dniu 21 maja           

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, 

a Panią Agnieszkę Wiśniewską na uzupełnienie bazy archiwalnej USC w systemie 

informatycznym, nanoszenia zmian w aktach wpływających na stan cywilny osób              

w terminie od dnia 21.05.2013 r. do dnia 21.08.2013 r.  

7. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/94/OR/19/UM/916/2013 zawarta w dniu 22 sierpnia           

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, 

a Panią Agnieszkę Wiśniewską na uzupełnienie bazy archiwalnej USC w systemie 

informatycznym, nanoszenia zmian w aktach wpływających na stan cywilny osób              

w terminie od dnia 22.08.2013 r. do dnia 22.11.2013 r.  
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8. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/15/OR/3/UM/76/2013 zawarta w dniu 9 stycznia           

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, 

a Panią Lidią Podlejską na wykonanie czynności rejestracyjnych, porządkowych                      

i techniczno-biurowych w Wydziale Audytu Wewnętrznego i Kontroli  w terminie               

od dnia 9.01.2013 r. do dnia 8.04.2013 r. 

9. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/19/OR/4/UM/324/2013 zawarta w dniu 4 lutego 2013 r. 

pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,              

a Panią Anną Janas na przygotowanie akt spraw dot. wydanych w 2009 r. pozwoleń             

na budowę  do archiwizacji i ich przekazanie do archiwum w terminie od dnia 4.02.          

2013 r. do dnia 30.04.2013 r. 

10. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/71/OR/15/UM/746/2013 zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. 

pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,              

a Panią Anną Janas na przygotowanie akt spraw dot. wydanych w 2009 r. pozwoleń             

na budowę  do archiwizacji i ich przekazanie do archiwum w terminie od dnia 1.07.          

2013 r. do dnia 30.08.2013 r. 

11. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/21/OR/5/UM/371/2013 zawarta w dniu 11 lutego        

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, 

a Panią Aldoną Kołodziej na wykonanie czynności księgowych związanych                           

z przygotowaniem skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce za 2012 r. w terminie od dnia 

11.02.2013 r. do dnia 11.05.2013 r. 

12. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/53/OR/11/UM/594/2013 zawarta w dniu 10 maja        

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego, 

a Panią Aldoną Kołodziej na wykonanie czynności księgowych związanych                            

z przygotowaniem skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce za 2012 r. w terminie od dnia 

13.05.2013 r. do dnia 30.06.2013 r. 

13. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/70/OR/14/UM/729/2013 zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. 

pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,              

a Panią Aldoną Kołodziej na wykonanie czynności  księgowych związanych                          

z przygotowaniem skonsolidowanego bilansu Miasta Kielce za 2012 r. w terminie od dnia 

1.07.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. 

14. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/31/OR/6/UM/438/2013 zawarta w dniu  

25 lutego 2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowany przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panią Elżbietą Góral na wprowadzenie do systemu OPGRU danych 

dotyczących opłat za wieczyste użytkowanie gruntów Gminy i Skarbu Państwa, 

weryfikacja naliczanych opłat, uzgadnianie przypisów za 2013 r. w terminie od dnia 

25.02.2013 r. do dnia 25.03.2013 r. 

15. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/32/OR/7/UM/457/2013 zawarta w dniu 11 marca        

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panią Mariolę Jabłońską  na monitoring projektów infrastrukturalnych realizowanych 

przez  Miasto Kielce w terminie od dnia 11.03.2013 r. do dnia 5.04.2013 r. 
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16. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/46/OR/9/UM/525/2013 zawarta w dniu 1 kwietnia        

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panią Teresą Lato na zamknięcie dokumentacji związanej z likwidacją  Domu dla Dzieci 

mieszczącego się w Kielcach, Os. Na Stoku 42  w terminie od dnia 1.04.2013 r. do dnia 

12.04.2013 r. 

17. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/50/OR/10/UM/540/2013 zawarta w dniu 9 kwietnia        

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panem  Robertem Jankiem na obsługę delegacji zagranicznych, organizację wyjazdów 

zagranicznych, działania promujące Miasto za granicą, tłumaczenie korespondencji                

z/na język angielski w terminie od dnia 9.04.2013 r. do dnia 31.07.2013 r. 

18. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/72/OR/16/UM/747/2013 zawarta w dniu 1 lipca 2013 r. 

pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panią  Iwoną Lisowską na wykonywanie drukowania kopert dowodowych osób, które 

odebrały dowody osobiste, porządkowanie chronologiczne dokumentów w kopertach 

dowodowych mieszkańców miasta Kielce, układanie serii i numeru dowodu osobistego 

kopert w archiwum dowodowym w terminie od dnia 1.07.2013 r. do dnia 30.09.2013 r. 

19. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/91/OR/17/UM/870/2013 zawarta w dniu 01 sierpnia 

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panem Janem Mazurem na wykonywanie czynności kierownika Biura Ochrony 

Informacji Niejawnych w terminie od dnia 1.08.2013 r. do dnia 31.10.2013 r. 

20. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/92/OR/18/UM/897/2013 zawarta w dniu 5 sierpnia 

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panem Kamilem Paluchem na uzupełnianie bazy danych OTAGO - podsystem KSON, 

weryfikacja deklaracji dot. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w terminie od dnia 5.08.2013 r. do dnia 4.10.2013 r. 

21. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/104/OR/20/UM/1131/2013 zawarta w dniu 30 września  

2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha Lubawskiego,             

a Panią  Iwoną Lisowską na wykonywanie drukowania kopert dowodowych osób, które 

odebrały dowody osobiste, porządkowanie chronologiczne dokumentów w kopertach 

dowodowych mieszkańców miasta Kielce, układanie serii i numeru dowodu osobistego 

kopert w archiwum dowodowym w terminie od dnia 1.10.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. 

22. Umowa zlecenie Nr W/UMZLEC/116/OR/23/UM/1155/2013 zawarta w dniu                       

1października  2013 r. pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez Pana Wojciecha 

Lubawskiego, a Panem Zdzisławem Witkowskim na świadczenie pomocy prawnej             

na rzecz Wydziału Budżetu, Inwestycji, Księgowości Urzędu, występowania przed sądem         

w charakterze pełnomocnika procesowego w terminie od dnia 1.10.2013 r. do dnia 

31.11.2013 r. 

23. Umowa o dzieło W/WU/4/OR/3/UM/52/2014 zawarta w dniu 20 grudnia 2013 r.   
pomiędzy Miastem Kielce reprezentowanym przez  Pana Wojciecha Lubawskiego,               

a Przychodnią dla Rodziny Galus S.C. na świadczenie usług w zakresie medycyny pracy        

w 2014 r. dla pracowników urzędu Miasta Kielce w 2014 roku. 
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