03.01.2019 Agata Łazarczyk

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy w SP w
Olszowicach. Termin 01.01.2019-28.06.2019

4 godz / tygodniowo 22 zł/godz

03.01.2019 Cecylia Majchrowicz

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy w SP
Świątniki Górne. Termin 01.01.2019-28.06.2019

16 godz/tygodniowo 22zł/godz

03.01.2019 Izabella TurajPrzewdziękowska

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy SP w
Olszowicach. Termin 01.01.2019-28.06.2019

4,5 godz/tygodniowo 22zł/godz

03.01.2019 Justyna Zuziak

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy SP w
Olszowicach. Termin 01.01.2019-28.06.2019

5,5 godz/tygodniowo 22zł/godz

03.01.2019 Lucyna Filipczyk

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy SP w
Świątnikach Górnych. Termin 01.01.2019-28.06.2019

10 godz/ tygodniowo 22zł/godz

03.01.2019 Teresa Zembala

Prowadzenie zajęć profilaktycznych w świetlicy SP w
Olszowicach. Termin 01.01.2019-28.06.2019

5,5 godz/tygodniowo 22zł/godz

03.01.2019 Józefa Jałocha

Przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie wymiany
starego urządzenia grzewczego.

nie więcej niż 10 000,00 zł

03.01.2019 Eden Springs reprezentowana
przez Marta Staroń

Dostarczenie urządzenia dozującego wodę do SP Szkoła
Podstawowa W Olszowicach

88,00 zł (dzierżawa urządzenia, serwis,
sanityzacja +7,55 zł (kubki)

03.01.2019 Attente Prywatny Ośrodek
Teropii Uzależnień,
Profilaktyka, Edukacja,
Szkolenia - oddział Świątniki
Górne

Prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych oraz
wstępnej terapii dla osób uzależnionych od alkoholu,
udział w posiedzeniach grupy roboczej Gminnego
Zespołu Interdyscyplinarnego, prowadzenie
dokumentacji klienta. Termin 01.01.2019.- 31.12.2019

10 godz/ tygodniowo, 75 zł brutto/ godz

03.01.2019 Psychoterapia Magdalenę
Grubich

Prowadzenie konsultacji psychoterapeutycznych oraz
70,00 zł brutto za każda godzinę
wstępnej terapii dla kobiet i dzieci dotkniętych przemocą
domową, rodzin dysfunkcyjnych z problemem
uzależnienia oraz problemami wychowawczymi w lokalu
LegionMed sp. Z o.o. Udział w posiedzeniach grupy
roboczej Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego.
Realizacja wykładów (warsztatów)na tematy
profilaktyczne i wychowawcze dla uczniów, rodziców i
nauczycieli szkół na terenie Gminy Świątniki Górne.

03.01.2019 Monika Matuszyk
P.P.H.U.Greg Hurt

Umowa catering 5 stycznia 2019r

20,00 zł/netto os.

04.01.2019 TRANZIT Stacja Paliw Michał
Poznański

Umowa na dostarczenie paliwa, olejów, akcesoriów
samochodowych.

zgodnie z obowiązującymi cenami na stacji
paliw

03.01.2019 MEDIAM

Umowa na dostarczenie , montaż, obsługę i demontaż
sprzętu multimedialnego oraz odtworzenie
przygotowanie prezentacji

4000,00 zł netto + 23% VAT

02.01.2019 Airly sp. Z o.o reprezentowana
przez p. Katarzynę
Kaźmierczak - Prokurenta

Aneks nr 1 do umowy abonamentu z dn. 31.01.2017 r
dotyczący wysokości abonamentu kwartalnego 8 szt.
Sensorów od dnia 01.01.2019 r.

1200,00 zł/ netto za mc.

02.01.2019 Fastermedia s.c
reprezentowanym przez
Marka Gawora, Pawła
Gawora, Grzegorza
Mączeńskiego

Umowa IF.7151.1.2019 najmu słupów do podwieszania
linii teletechnicznych. Do dnia 15.01.2020

3,00 zł/ miesiąc od każdego słupa

02.01.2019 Zakład Elektroinstalacyjny
Stopka Krzysztof

Umowa nr IF.272.1.2019 o świadczeniu w roku 2019
usługi konserwacji sieci i urządzeń oświetleniowych na
terenie gminy Świątniki Górne oraz konserwacji stacji
transformatorowej 15/04 przy ul. Granicznej.
Obowiązuje do dnia 31.12.2019 r.

25 682,40 zł brutto

02.01.2019 Lekarz Weterynarii Waldemar
Grzechnik - Przychodnia
Weterynaryjna

Umowa KG.272.3.2019 dotycząca pełnienia całodobowej
opieki weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym na
terenie gminy.

wynagrodzenie nie może przekroczyć 1500,00
zł brutto.

02.01.2019 Zakład Usługowo-Handlowy
Ryszard Barczyk

Umowa KG.272.2.2019 przyjmowanie zgłoszeń
dotyczących zdarzeń z udziałem zwierząt (usuwanie
martwych zwierząt, dokonanie uśmiercenia zwierząt
wolno żyjących, uporządkowanie terenu po wykonaniu
usług wyżej określonych)

432,00 zł/mc, do kwoty 5 184,00 zł

02.01.2019 Jan Michalskim

Umowa KG.272.1.2019 dotyczy zapewnienie opieki
bezdomnym zwierzętom wyłapanym z terenu Gminy w
prowadzonym przez siebie schronisku dla bezdomnych
Psie Pole.

8,000 zł/brutto

09.01.2019 Krystyna Walas

Umowa RL.042.5.53.2018 dotycząca przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem.

10,00 zł

07.01.2019 Zakład Anlizy Środowiskowych
"eko-precyzja" Paweł Czupryn

Umowa nr GPGS.272.2.2019 DPTYCZY opracowania
raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla
Gminy Świątniki Górne za lata 2017-2018- z
uwzględnieniem wytycznych Ministerstwa Środowiska z
dnia 02.09.2015 r.

1 722,00 zł/brutto

07.01.2019 Danuta Becher DBP Expert

Umowa nr GPGS.272.1.2019 dotycząca wykonania dzieła nie może przekroczyć 11 000,00 zł brutto
tj. prace polegające na sporządzeniu 40 operatorów
szacunkowych, określających wartość nieruchomości na
potrzeby naliczenia jednorazowej opłaty z tytułu wzrostu
wartości nieruchomości.

09.01.2019 Polkomtel repr. przez Piotr
Domagała

Umowa dot. Usług telekomutacyjnych

47,97 zł

14.01.2019 Mateusz Budek

Umowa zlecenie nr 2/2019 KG.7021.3.2019dotyczy
doręczenia 2800 szt właścicielom posesji na ternie gminy
Świątniki Górne rachunków o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rok 2019

2475,00 zł brutto

16.01.2019 Wioletta Pukło

Umowa nr RL.042.5.54.2018 dotyczy dotacji celowej na
dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stale na nowe źródło ciepła
opalane gazem.

10 000 zł

17.01.2019 P.U.P.H SARMATA s.c I.
Harmata - Sarpata, R.Sarpata

Aneks nr 2 do umowy IS>042.1.1.4.2018 z dn.
28.09.2018 dotyczy zmiany zapisu umowy- wyrażenie
zgody na cesje wierzytelności na rzecz banku
udzielanego wykonawcy kredytu obrotowego.

Nie dotyczy

18.01.2019 Jędrzej Demianiuk SONDER

Opracowanie danych do wypełnienia wniosku
aplikacyjnego w zakresie związanych z analizą
finansową, analizą ekonomiczną, analizą ryzyka oraz
załącznika do wniosku aplikacyjnego Analiza finansowa,
analiza ekonomiczna, analiza ryzyka zgodnie ze
szczegółowymi wymogami w zakresie przygotowania
analizy finansowej i ekonomicznej dla projektów
ubiegających się o dofinansowanie w ramach RPO WM.

3 075,00 zł brutto

Umowa RL.5543.2.2019 Przekazanie na rzecz Straży
dotacji na remont i przeglądy samochodów
pożarniczych, remont i konserwację sprzętu
przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów, zakup
sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, zakup
sprzętu specjalistycznego, opłaty za zużyte media inne
opłaty i koszty związane wyłącznie z zabezpieczeniem
gotowości bojowej.

36.000,00 zł

OSP w Ochojnie
reprezentowaną przez
Franciszka Guzika, Czesława
Kurleto

OSP w Olszowicach rep
rentowana przez Zbigniewa
Pietrzyka i Andrzeja Pyrdka

Umowa RL.5543.3.2019 Przekazanie na rzecz Straży
dotacji na remont i przeglądy samochodów
pożarniczych, remont i konserwację sprzętu
przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów, zakup
sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, zakup
sprzętu specjalistycznego, opłaty za zużyte media inne
opłaty i koszty związane wyłącznie z zabezpieczeniem
gotowości bojowej.

36.000,00 zł

OSP w Rzeszotarach
reprezentowana przez
Andrzeja Zaczka, Michała
Jarosika

Umowa RL.5543.4.2019 Przekazanie na rzecz Straży
dotacji na remont i przeglądy samochodów
pożarniczych, remont i konserwację sprzętu
przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów, zakup
sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, zakup
sprzętu specjalistycznego, opłaty za zuzyte media inne
opłaty i koszty związane wyłącznie z zabezpieczeniem
gotowości bojowej.

36.000,00 zł

OSP w Świątnikach Górnych
reprezentowaną przez
Mariana Malinowskiego i
Iwonę Radwańską

Umowa RL.5543.5.2019 Przekazanie na rzecz Straży
dotacji na remont i przeglądy samochodów
pożarniczych, remont i konserwację sprzętu
przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów, zakup
sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, zakup
sprzętu specjalistycznego, opłaty za zużyte media inne
opłaty i koszty związane wyłącznie z zabezpieczeniem
gotowości bojowej.

36.000,00 zł

OSP we Wrząsowicach rep
Umowa RL.5543.6.2019 Przekazanie na rzecz Straży
rentowaną przez Jerzego Ujmę dotacji na remont i przeglądy samochodów
i Janusza Szymskiego
pożarniczych, remont i konserwację sprzętu
przeciwpożarowego, ubezpieczenie samochodów, zakup
sprzętu ochrony osobistej i umundurowania, zakup
sprzętu specjalistycznego, opłaty za zuzyte media inne
opłaty i koszty związane wyłącznie z zabezpieczeniem
gotowości bojowej.

36.000,00 zł

15.01.2019 Justus C.M.A

Aneks do umowy na monitorowanie ora podjęcie
inwestycji z dnia 21.11.2013 r

50,00 zł + 23% vat

22.01.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Aneks nr 1/2/2018 dotyczy zmiany w zapisie umowy par
10 pkt 14 - termin zawarcia umowy na czas oznaczy i
obowiązuje od dnia 01.01.2019 do 30.06.2018, par 9 pkt
1- miesięczna oplata jednostkowa w wysokości 2,17 zł za
1 oprawę plus podatek vat

2,17 zł/ 1 szt + vat

23.01.2019 Małgorzata Bielska

Umowa RL.042.5.55.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem

10.000,00 zł

23.01.2019 Edyta Bednarz

Umowa RL.042.5.56.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem

10.000,00 zł

02.01.2019 NZOZ Specjalistyczna
Przychodnia Lekarska
"ERGOMED" Aleksander
Prokop

Umowa o świadczenie usług medycznych. Dokonywanie
badanie wstępnych, okresowych i kontrolnych oraz
wydawanie orzeczeń zgodnych z Rozporządzenie
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r.

jednorazowo - 150,00 zł

02.01.2019 Łukasz Lis "SILL COMPANY
Coaching& Consulting"

umowa doradztwa w zakresie BHP

300 zł/netto

25.01.2019 Centrum Kultury Świątniki
Górne

Umowa dzierżawy dot. Używania i pobierania pożytków
nieruchomości położonej we Wrząsowicach przy ul.
Pileckiego 7. Projekt COOLturalna szkoła.

200,00 zł/ miesięcznie

28.01.2019 Zakład Elektroinstalacyjny
Stopka Krzysztof

Umowa zlecenie nr 3/2019 KG.7021.6.2019 demontaż
iluminacji świetlnych na terenie Gminy Świątniki Górne

9500,00 zł/ brutto

Antałek travel group
29.01.2019 Zarząd Województwa
Małopolskiego
reprezentowany przez
Huberta Guza

Organizacja wyjazdu grupowego
aneks nr 3 do umowy nr RPMP.07.01.02-12-0958/17-00XVII/409/FE/17 dotyczy rozbudowy drogi powiatowej
łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap II

12.150 zł, 270 zł / os
bez zmian

29.01.2019 Zarząd Województwa
Małopolskiego
reprezentowany przez
Huberta Guza

aneks nr 3 do umowy nr RPMP.07.01.02-12-0957/17-00XVII/411/FE/17 dotyczy rozbudowy drogi powiatowej
łączącej gminę Świątniki Górne z siecią TEN-T - etap I

bez zmian

29.01.2019 Zarząd Województwa
Małopolskiego
reprezentowany przez
Huberta Guza

aneks nr 3 do umowy nr RPMP.04.04.01-12-0412/17-00XVII/125/FE/17 dotyczy wymiany kotłów i pieców w
indywidulanych gospodarstwach domowych w Gminie
Świątniki Górne

bez zmian

Aneks nr 16 do porozumienia międzygminnego nr
W/V/247/ZDiT/9/2007 dotyczy zmiany podmiotu
realizującego w imieniu Miasta zadań objętych
Porozumieniem, ustalenia na rok 2019 parametrów
usług przewozowych, ustalenie wysokości rekompensaty
utraty wpływów do budżetu Miasta.

bez zmian

30.01.2019 Samorządowy Informator SMS

Umowa o świadczenie usług droga elektroniczną dla
klientów z wykorzystaniem systemu SISMS powiadamianie SMS

3.099,60 z vat/ miesc.

01.02.2019 Paweł Zych

Umowa o świadczenie usług nr 4/2019 dotyczy usunięcia
awarii sterowania pompą P1 w systemie sterowania
pompownią ścieków we Wrząsowicach, usunięcie awarii
sterowania pompą P2, w systemie sterowania
pompownią ścieków ul. Węgielnik w Świątnikach
Górnych

3560,00 zł brutto

Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez Jacka
Majchrowskiego

31.01.2019 Tauron Dystrybucja Serwis S.A

Aneks nr 1/2019 do umowy nr Fn-3500/19/95 o
świadczenie usług eksploatacji urządzeń oświetlenia
publicznego, dotyczy zmiany wynagrodzenia

4 808,38 zł/ netto miesięcznie

31.01.2019 Dobre Drogi Pracownia
Projektowa Robert Rudnicki Drabik

Aneks nr 3 do umowy GPI.272.8.2018 dotyczy zmiany
wykonania zdania dotyczącego uzyskania ostatecznego
pozwolenia wodnoprawnego na odprowadzenie wód
opadowych lub roztopowych pochodzących z terenu
przebudowanej drogi powiatowej nr 1946K.

bez zmian

29.01.2019 Mateusz Budek

Doręczenie kuriera właścicielom posesji na terenie
gminy Świątniki Górne

2200,00 zł brutto

30.01.2019 Lemitech Konsulting Sp.z o.o

Umowa nr. IS.271.1.1.2019 dotyczy wyliczenia wskaźnika 11 070,00 zł brutto
gęstości zaludnienia - dotycz projektu kanalizacyjnego
POIiŚ

04.02.2019 Teresa Waśniowska

Umowa o świadczenie usług nr 1/2019 dotycząca
doręczenia nakazów płatniczych na 2019 rok
podatnikom podatku rolnego, leśnego od nieruchomości
mieszkańcom miejscowości Wrząsowice.

4,05 zł / szt doręczonego nakazu płatniczego
brutto

04.02.2019 Leszek Kuc

Umowa o świadczenie usług nr 2/2019 dotycząca
doręczenia nakazów płatniczych na 2019 rok
podatnikom podatku rolnego, leśnego od nieruchomości
mieszkańcom miejscowości Rzeszotary.

4,05 zł / szt doręczonego nakazu płatniczego
brutto

04.02.2019 Marek Burda

Umowa o świadczenie usług nr 3/2019 dotycząca
doręczenia nakazów płatniczych na 2019 rok
podatnikom podatku rolnego, leśnego od nieruchomości
mieszkańcom miejscowości Olszowic.

4,05 zł / szt doręczonego nakazu płatniczego
brutto

04.02.2019 Bogdan Matoga

Umowa o świadczenie usług nr 4/2019 dotycząca
doręczenia nakazów płatniczych na 2019 rok
podatnikom podatku rolnego, leśnego od nieruchomości
mieszkańcom miejscowości Ochojno.

4,05 zł / szt doręczonego nakazu płatniczego
brutto

05.02.2019 Mateusz Budek

Umowa o świadczenie usług nr 5/2019 doręczenie
nakazu płatniczych na 2019 rok podatnikom podatku
rolnego, leśnego i od nieruchomości mieszkańcom
miejscowości Świątniki Górne.

4,05 zł / szt doręczonego nakazu płatniczego
brutto

05.02.2019 Madkom Spółka Akcyjna

Umowa nr 53/2019 na świadczenie usług serwisowych i
nadzoru autorskiego nad oprogramowaniem

15 940,80 zł brutto

05.02.2019 Madkom Spółka Akcyjna

Umowa dostępu do danych i powierzania przetwarzania
danych osobowych oraz zdalnego dostępu serwisowego

nie dotyczy

29.01.2019 Koleracja Systemy
Informatyczne sp. Z o.o

Umowa licencyjna nr 11/ZOO/19 dotyczy licencji
programu "Districtus - Rejestr Mieszkańców z aplikacja
do komunikacji z Systemem Rejestrów Państwowych
(SRP komunikator)" i modułem, "Rejestru Wyborców".

4 674,00 zł

08.02.2019 Ochotnicza Straż Pożarna w
Olszowicach reprezentowana
przez Zbigniew Pietrzyk Prezes i Andrzej Pyrdek Skarbnik

Umowa pożyczki na dofinansowanie zadania pn.
"COOLturalna strażnica - utworzenie i modernizacji
obiektów na cele rekreacji kulturowej w Gminie
Świątniki Górne"

68.000,00 zł

06.02.2019 KORELACJA Systemy
Informatyczne Sp. Z o.o
reprezentowaną pzez dr
Joannę Raglewską Wiceprezesa zarządu

Umowa opieki autorskiej nr 412/OA/19 dotycząca
udostępniania licencji najnowszych wersji programów

30 080,00 zł

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003516/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003518/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003520/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003527/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003534/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/00538/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 TAURON Dystrybucja Serwis
S.A

Umowa nr UP/003540/2019/O09R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej

nie dotyczy

07.02.2019 Centrum Kultury Świątniki
Górne

Umowa współpracy dotycząca organizacji warsztatów
podstaw fotografii, prowadzenie warsztatów obróbki
zdjęć, organizacja warsztatów teatralno- muzycznych,
organizacja cateringu dla 50 uczestników wystawy
fotograficznej , wydruk zdjęć.

8125,00 zł brutto

07.02.2019 Clavia

Umowa nr RL.426.4.2019 dotycząca realizacji zadań
publicznych służących rozwojowi sportu w gminie dotacja

38.500,00 zł

07.02.2019 Pasternik

Umowa RL.426.5.2019 dotycząca prowadzenia zajęć
szkoleniowo treningowych w zakresie piłki nożnej z
młodzieżą w Ochojnie

38.500,00 zł

07.02.2019 Tempo

Umowa RL.426.6.2019 dotycząca prowadzenia zajęć
treningowych i szkoleniowych w zakresie piłki nożnej
oraz udziału w turniejach i rozgrywkach ligowych
prowadzonych przez Pod okręg Myślenice i Wieliczka
MZPN

38.500,00 zł

07.02.2019 Zielonka

Umowa RL.426.3.2019 dotyczy prowadzenia zajęć
szkoleniowych i treningowych w zakresie piłki nożnej z
grupa młodzieży żeńskiej

38.500,00 zł

05.02.2019 Katarzyna Mrozek - Szpulak

Umowa dot. Świadczenia usług w zakresie wsparcia
psychologicznego dla uczniów, grona pedagogicznego
oraz rodziców w szkołach podstawowych, znajdujących
się na terenie gminy Świątniki Górne

60,00 zł brutto za każda przepracowaną
godzinne.

12.02.2019 Anna Nowak

Umowa RL.042.5.57.2018 dotycząca przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem.

10 000,00 zł

14.02.2019 Tauron Sprzedaż

Aneks nr 2 do umowy sprzedaży energii elektrycznej i
świadczenia usług dystrybucji nr BCP/UK/JW/696/2018
dotyczy wykazu odbiorców energii elektrycznych
objętych umową.

bez zmian

Umowa dzierżawy nr ZG.2217.117.2016 dotyczącą
dzierżawy nieruchomości o pow.0,0184 ha w celu
wykorzystania pod budowę i eksploatację kanalizacji
ściekowej

200,49 zł brutto/ rok

01.02.2019 Tauron Sprzedaż

Umowa sprzedaży Energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji

zgodnie z cennikiem rozliczeń

18.02.2019 Marzena Sangwa Mugalu

Umowa RL.042.5.58.2018 dotyczy przyznanie dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem

10 000,00 zł

15.02.2019 Ludowy Klub Sportowy
"Zielonka"

Umowa nr RL.426.2.2019 o realizację zadania
publicznego dotyczy realizacji zadania publicznego pt."
Prowadzenie zajęć szkoleniowych i treningowych w
zakresie piłki nożnej z młodzieżą we Wrząsowicach"

38.500,00 zł

Skarbem Państwa Państwowym Gospodarstwem
Leśnym Lasami Państwowymi
Nadleśnictwem Myślenice

15.02.2019 Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Umowa nr 158/19 z dnia 15.02.2019 w sprawie trybu
przekazania do gminy w 2019 r. środków Funduszu Pracy
oraz ich rozliczania z przeznaczeniem na dofinansowanie
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników.

18 860,67 zł

02.02.2019 Gmina Miejska Kraków
reprezentowana przez Jacka
Majchrowskiego

Aneks nr 14 do Porozumienia Międzygminnego
zawartego w dniu 20 grudnia 2007 (Nr
W/V/247/ZDiT/9/2007 w sprawie powierzenia przez
Miasto i Gminę Świątniki Górne oraz przejęcia przez
Gminę Miejską Kraków wykonywania zadań publicznych
w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie i
na zasadach określonych w Porozumieniu.

nie dotycz y

22.02.2019 dmstudio Tomasz Dziura

ankes nr 2 do umowy nr GPI.272.27.2018 z dnia
04.06.2018 na zadani pm: "Opracowanie dokumentacji
projektowo-kosztorysowej rozbudowy budynku Szkoły
Podstawowej w m. Wrząsowice gmina Świątniki Górne o
hale sportową."

zmiana w zapisie umowy dot. Terminu
wykonania i dostarczania opracowania
dokumentacji projektowo- kosztorysowej oraz
jej dostarczenia w terminie do 28.02.2019 r .
Otrzymał zmianę terminu na wykonanie
powyższych prac na 10.04.2019 r.

26.02.2019 Paweł Zych

umowa o świadczenie usług nr 5/2019 dotycząca
usunięcia awarii wraz z zabudową przejściowego układu
sterującego dla pomopwni Piasna Górka do czasu
zaprojektowania, wyprodukowania i dostawy nowej
szafki sterowniczej.

5340,00 brutto

28.02.2019 Barbara Gosztyła

Umowa dotycząca zapewnienia obsługi konferansierskiej
podczas imprezy - Koncert Inauguracyjny w Starej Szkole
w dniu 3 marca 2019 we Wrząsowicach w Starej Szkole
ul. W. Pileckiego 7

1200,00 zł brutto

28.02.2019 Uczniowski Klub Sportowy
"Feniks"

Umowa nr RL.426.8.2019 na realizację zadania
publicznego z zakresu sprzyjania rozwojowi sportu pod
tytułem :"Szkolenie siatkarskie i koszykarskie z
Feniksem"

5 000,00 zł

05.03.2019 Maria Plutecka

Umowa RL.042.5.59.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem

10.000,00 zł

05.03.2019 Lidia Boguszewska

Umowa RL.042.5.60.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem

10.000,00 zł

11.03.2019 Jan Kaźmierczak- lekarz
psychiatra, biegły sądowy

Umowa o dzieło dotycząca wykonania dzieła
polegającego na badaniu osób nadużywających alkohol
w celu wydania opini w przedmiocie uzależnienia.

150,00 zł brutto za każde przeprowadzone
badanie oraz za opracowanie opinii

01.03.2019 Małopolski Kurator Oświaty
Barbara Nowak

Aneks nr 1/19 dotyczący trybu przekazywania do gminy
26 941,67 zł
w 2019 r. środków z Funduszu Pracy oraz ich rozliczania
z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom
kosztów kształcenia młodocianych pracowników. Zmiana
dotycząca wysokości przekazanej kwoty.

12.03.2019 MARBIKO Mariusz Białas

Umowa najmu powierzchni 1,5 m w budynku UMiG
Świątniki Górne w pomieszczeniu gdzie znajduje się
dziennik podawczy oraz kasa, przeznaczona pod
działalność punktu kserograficznego.

160,00 zł brutto

Województwo Małopolskie
reprezentowane przez Zarząd
Województwa - Pan Tomasz
Pietrusiak

aneks nr 2 do umowy o współpracy na realizacje
przedsięwzięcia pn. Wdrożenie Programu ochrony
powietrza dla województwa małopolskiego - Małopolska
w zdrowej atmosferze" współfinansowanego ze środków
instrumentu finansowego LIFE w ramach środków UE

bez zmian

08.03.2019 Centrum Doradztwa i Szkoleń
OMNIA Pochopien
Pietrzykowska

Umowa dotycząca opracowania ekspertyzy
dochodzonych przez AUXILIA S.A przeciwko Gminie
Świątniki Górne w sprawie I C 2112/18. W ramach tej
ekspertyzy zleceniobiorca podda ocenie pozew, sprzeciw
od nakazu zapłaty, odpowiedź na sprzeciw od nakazu
zapłaty oraz dostarczy, tam gdzie jest to możliwe,
dodatkową argumentację.

5.000,00 zł brutto

15.03.2019 Tadeusz Waśniowski

Umowa RL.042,.5.61.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem.

10 000,00 zł

18.03.2019 Małgorzata Frasik

Umowa RL.042.5.61.2018 dotyczy przyznania dotacji
celowej na dofinansowanie wymiany starego urządzenia
grzewczego na paliwo stałe na nowe źródło ciepła
opalane gazem.

10 000,00 zł

27.02.2019 WAY Biuro Projektów Michał
Chrzanowski

Aneks nr 2 do umowy GPI.272.55.2018 z dnia
25.10.2018 dotyczy przedłużenia terminu zakończenia
zadania.

bez zmian

25.03.2019 Angeliką kołodziej - lekarz
psycholog, gabinet
psychologicznopsychoterapeutyczny
"PROCES"

umowa o dzieło dotycząca badania osób
nadużywających alkohol w celu wydania opinii w
przedmiocie uzależnienia

150,00 zł brutto

19.03.2019 TRAWMIX Wiesław Ryszka

umowa nr IF.272.2.2019 dotycząca remontu drogi
gminnej - ulica Myślenicka boczna w miejscowości
Rzeszotary

18 500,01 brutto

18.03.2019 Tomasz Ujma

umów o świadczenie usług nr 02/INF/2019 w zakresie
wsparcia usług informatycznych dla pracowników
urzędu.

18 zł/brutto

25.03.2019 Zakład Informatyki "INFOSPÓŁKA" s.c Włodzimierz
Gajdziak Zbigniew Zarzycki

Umowa w sprawie użytkowania programów
"Fakturowanie" i "Rejestr VAT" oraz usług z tym
związanych

246,00 zł netto/miesięcznie

28.03.2019 LEMTECH Konsulting Sp. z o.o.

Aktualizacja dokumentacji związanej z projektem pn.
"Uporządkowanie gospodarki ściekowej - budowa
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowaniami dla
Gminy Świątniki Górne,"

9 840,00 zł brutto/ 8 000,00 netto za
wykonanie przedmiotu umowy

