UMOWY IV KWARTAŁ 2014
02.10.2014

Firma Drogowa i Budowlana STRUZIK

Umowa nr I.271.1.96.2014 "Wykonanie robót
odwodnieniowych i nawierzchni asfaltowej drogi gminnej
ul. Krajobrazowa w Olszowicach gmina Świątniki Górne"

25 000,00 zł netto

02.10.2014

Zakład Elektroinstalacyjny Stopka Krzysztof

Umowa nr I.271.1.97.2014 "Wykonanie oświetlenia
drogowego ul. Stawowej etap II w Świątnikach Górnych"

15 000,00 zł brutto

Umowa nr I.271.1.84.2014 "Zamienna dokumentacja
projektowa kanalizacji sanitarnej dla inwestycji pn.
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami
02.10.2014

BIPROKOM-KRAKÓW S.A.

9 102,00 zł brutto
dla Świątnik Górnych oraz części Rzeszotar objętej
pozwoleniem na budowę nr AB.II.S.7351/416/04 z dnia
12.10.2004r."

01.10.2014

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna Marek
Szczotkowski

Umowa o dzieło dot. szkolenia dla uczniów, rodziców i
nauczycieli szkół podstawowych z terenu Gminy Świątniki
Górne

02.10.2014

FU Polkop Wawrzynek Tomasz

Umowa nr 271.1.93.2014 dot. wykonania zadania pod
nazwą "Przebranie 1113,5mb rowów przy drogach
gminnych na terenie miejscowości Świątniki Górne."

06.10.2014

Arge Paliwa Sp z o.o.

Aneks do umowy nr 06/19/2013

06.10.2014

Gmina Mogilany rep. przez Wójta Krzysztofa
Musiała

Aneks nr 1 do Porozumienia z dn. 22.09.2014

szkolenie rodzice i uczniowie-300zł nauczyciele-500 zł

9 998,12 zł brutto

brak zmian

kwota dotacji 1833,30 zł

06.10.2014

Bogdan Gruchacz, Grzegorz Jamróz s.c.
"Reklamy" BG

Umowa GPGO Nr 5/2014 na wykonanie tablicy
informacyjnej

07.10.2014

Firma Szkoleniowo-Edukacyjna Marek
Szczotkowski

Umowa o dzieło dot. szkolenia dla uczniów, rodziców i
nauczycieli Zespołu Szkół w Światnikach Górnych

08.10.2014

Firma ADSUM2

Umowa na przeprowadzenie programu profilaktycznego
dla młodzieży gimnazjalnej, ich rodziców i nauczycieli w
Świątnikach Górnych

07.10.2014

Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego

Umowa nr 11U/PD/2014 na zezwolenie na zajęcie pasa
drogowego oraz nadzór i koordynacja robót związanych z
remontem peronu przystankowego wraz z wiatą w
miejscowości Rzeszotary

17.10.2014

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski

Aneks nr 1/2014 z dnia 14 marca 2014r w sprawie
przekazywania dofinansowania pracodawcom kosztów
kształcenia młodocianych pracowników

09.10.2014

Zakład Elektroinstalacyjny Stopka Krzysztof

Umowa I.271.1.98.2014, której przedmiotem jest
dostawa i montaż dwóch opraw oświetleniowych na
ul.Granicznej w Świątnikach Górnych

2 460,00 zł brutto

15.10.2014

ZPH Maria Bujas

Umowa nr I.271.1.102.2014 dot. wykonania wiaty
przystankowej trzymodułowej w miejscowości Ochojno

5 000,00 zł brutto

2 650,65 zł brutto

szkolenie rodzice i uczniowie-300zł nauczyciele-500 zł

4 500,00 zł

brak

Środki z Funduszu Pracy 32 324,00 zł

01.10.2014

PPH GM GRYT MICHAŁ

Umowa nr RL.215/5.2014 dot. dostawy namiotów
wystawowych - program unijny, Mały projekt
współfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013

14 775,99 zł brutto

28.10.2014

Powiat Krakowski, Józef Krzyworzeka Starosta
Krakowski

Porozumienie dot. ustalenia zasad wspólnej realizacji
programu pn. "Badanie wad postawy uczniów klas I
gimnazjów z Powiatu Krakowskiego oraz korekta wykrytej
wady" na lata 2014-2015

brak

20.10.2014

Jawa Meble Jacek Wandas

Umowa nr I.271.1.90.2014 dot. wykonania dostawy i
montażu mebli biurowych

20.10.2014

Solid Group Sp. z o.o. Sp.k

Aneks do umowy MOP/3014/13/KRA z dn. 09.10.13 dot.
monitoringu budynku Urzędu przy ul. Bruchnalskiego 36

Tauron Dystrybucja S.A.

Umowa nr UP/071358/2014/009R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja S.A budynku
Przedszkola przy ul. Kazimierza Bruchnalskiego 15 w
Świątnikach Górnych

Małopolski Kurator Oświaty

Aneks nr 2/2014 do umowy nr 164/14 z dnia 14 marca
2014r. w sprawie przekazywania dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników

22.10.2014

29.10.2014

3 560,00 zł brutto

kwota abonamentu 40, 00 zł netto/miesięcznie

654,60 zł netto

Środki z Funduszu Pracy 40 630,00 zł

Tauron Dystrybucja S.A.

Umowa nr UP/069634/2014/009R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia
ulicznego przy ul.Granicznej dz.1199/7, 1446/1, 1435/4,
1430/3 w Świątnikach Górnych

Tauron Dystrybucja S.A.

Umowa nr UP/069643/2014/009R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia
ulicznego przy ul. Malowniczej dz. nr 797/6 we
Wrząsowicach

Opłata za przyłącz do sieci 0,0 zł netto

22.10.2014

Tauron Dystrybucja S.A.

Umowa nr UP/069636/2014/009R03 o przyłączenie do
sieci dystrybucyjnej TAURON Dystrybucja oświetlenia
ulicznego przy ul. Biała Droga dz. nr 304/3 w
Olszowicach

Opłata za przyłącz do sieci 0,0 zł netto

21.10.2014

Firma Remontowo Budowlana Malec

Umowa nr I.271.1.101.2014 dot. wykonania remontu
pomieszczeń w przyziemiu budynku komunalnego przy
ul. Krakowskiej 2

36 678,83 zł netto

27.10.2014

FU Polkop Wawrzynek Tomasz

Umowa nr 271.1.106.2014 dot. usługi przebrania 120 mb
rowów przy drodze gminnej G 601346 w miejscowości
Olszowice

1 077,48 zł brutto

23.10.2014

FHU Barbara i Andrzej Lenczowski s.c

Umowa na dostawę posiłków regeneracyjnych

24.10.2014

Mateusz Budek

Umowa zlecenie na doręczenie gazety "Kurier Świątnicki"
nr 3/18 październik 2014

22.10.2014

22.10.2014

opłata za przyłacz do sieci 43,64 zł netto

9,72 zł brutto/1 posiłek

1 400 zł brutto

22.10.2014

Roman Tracz LOGARTE

Umowa na wykonanie składu i opracowania graficznego
gazety "Kurier Świątnicki"

23.10.2014

Firma Drukarnia Beltrani

Umowa na druk gazety "Kurier Świątnicki"

23.10.2014

Małopolski Kurator Oświaty Aleksander
Palczewski

Aneks nr 1/14 dot. dotacji na dofinansowanie świadczeń
pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym

24.10.2014

Jan Stefanik

Umowa zlecenie na plakatowanie obwieszczeń w
wyborach organów j.s.t., montaż tablic komisji
obwodowych, zał. i rozład. kart wyborczych

250,00 zł brutto

24.10. 2014 Beata Skalska

Umowa zlecenia SG.502.4.8.2.2014 na organizację
pierwszego posiedzenia obwodowych komisji
wyborczych, udzielanie informacji członkom komisji,
nadzór nad przygotowaniem lokali wyborczych,
dostarczenie protokołów z wyborów samorządowych
zarządzonych na dzień 16.11.2014r. do delegatury KBW

600,00 zł brutto

24.10. 2014 Łukasz Budzisz

Umowa zlecenia SG.502.4.8.1.2014 na pełnienie funkcji
pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Miejskiej
Komisji Wyborczej oraz gminnego koordynatora
informatycznego w wyborach organów jednostek
samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień
16.11.2014r.

1100,00 zł brutto

1 320 zł netto

4 671,00 zł netto

brak

Janusz Stefaniak

Umowa o dzieło - przygotowanie rysunku do gazety
gminnej: "Kurier Świątnicki" nr 3/18 rok - październik
2014

300,00 zł brutto

Barbara Decowska

Umowa zlecenia SG.502.4.8.4.2014 na pełnienie funkcji
operatora informatycznego obwodowej komisji wyborczej
nr 1 w Świątnikach Górnych, w wyborach organów j.s.t.
zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

330,00 zł brutto

Jarosław Góra

Umowa zlecenia SG.502.4.8.8.2014 na pełnienie funkcji
operatora informatycznego obwodowej komisji wyborczej
nr 5 w Olszowicach, w wyborach organów j.s.t.
zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

330,00 zł brutto

Anna Hlebda

Umowa zlecenia SG.502.4.8.7.2014 na pełnienie funkcji
operatora informatycznego obwodowej komisji wyborczej
nr 4 w Rzeszotarach, w wyborach organów j.s.t.
zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

330,00 zł brutto

Ewelina Biela

Umowa zlecenia SG.502.4.8.6.2014 na pełnienie funkcji
operatora informatycznego obwodowej komisji wyborczej
nr 3 w Ochojnie, w wyborach organów j.s.t. zarządzonych
na dzień 16.11.2014r.

330,00 zł brutto

29.10.2014

Mateusz Budek

Umowa zlecenia SG.502.4.8.5.2014 na pełnienie funkcji
operatora informatycznego obwodowej komisji wyborczej
nr 2 we Wrząsowicach, w wyborach organów j.s.t.
zarządzonych na dzień 16.11.2014r.

330,00 zł brutto

03.11.2014

AG-Net

Aneks do umowy udostępnienia nr I.6845.30.2012/2014 miejsca na dachu budynku komunalnego w Podstolicach
91, gmina Wieliczka, pod nadajnik do przesyłu internetu

Kwota umowy bez zmian

21.10.2014

29.10.2014

29.10.2014

29.10.2014

29.10.2014

03.11.2014

dm studio Tomasz Dziura

Umowa Nr I.271.1.105.2014 - "Dokumentacja projektowa
boiska sportowego wraz z drenażem na działkach 179,
183 w miejscowości Olszowice gmina Świątniki Górne,
oraz na działkach nr 101, 102 położonych w
miejscowości Siepraw"

31.10.2014

Agata Mielczarek

Umowa o dzieło - "Prace konserwatorskie zabytkowej
kapliczki "Serce Pana Jezusa" z XIX wieku w
Świątnikach Górnych"

04.11.2014

Województwo Małopolskie

Umowa dot. udzielenia pomocy finansowej w 2014r. z
budżetu Województwa Małopolskiego na realizację
zadania pn. "Prace konserwatorskie zabytkowej kapliczki
"Serce Pana Jezusa" z XIX w. w Świątnikach Górnych"

04.11.2014

Zakład Elektroinstalacyjny Stopka Krzysztof

Umowa I.271.1.108.2014 dot. dostawy i montażu trzech
opraw oświetleniowych w Świątnikach Górnych

04.11.2014

Catering Staf Stanisław Filipek

Umowa na dostarczenie i obsłużenie cateringu

03.11.2014

DVS

Umowa nr 271.1.110.2014 dot. dostawy i oznakowania D6 zasilanego solarnie 2szt.

06.11.2014

Maciej Semper

Umowa zlecenie SG.502.4.8.9.2014 na pełnienie dyżuru
w UMiG- ewidencja ludności-w dniu wyborów organów
j.s.t (16.11.2014r )

9 840,00 zł brutto

5 350,00 zł

dofinansowanie z UMWM 4000,00 zł

3 690,00 zł brutto

1200,00 zł netto

7 626,00 zł brutto

650,00 zł brutto

06.11.2014

06.11.2014

06.11.2014

06.11.2014

06.11.2014

06.11.2014

Edyta Jaśnikowska

Umowa zlecenie SG.502.4.8.10.2014 na pełnienie dyżuru
w UMiG - informacja i obsługa centrali telefonicznej - w
dniu wyborów organów j.s.t ( 16.11.2014r )

300,00 zł brutto

Zofia Denko

Umowa zlecenie SG.502.4.8.11.2014 dot. przygotowania
pomieszczeń zajętych na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej nr 5 w Olszowicach przed i po wyborach
organów j.s.t. (16.11.2014r).

160, 00 zł brutto

Janina Bruzda

Umowa zlecenie SG.502.4.8.13.2014 dot. przygotowania
pomieszczeń zajętych na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej nr 2 we Wrząsowicach przed i po wyborach
organów j.s.t. (16.11.2014r).

140,00 zł brutto

Halina Sólnica

Umowa zlecenie SG.502.4.8.14.2014 dot. przygotowania
pomieszczeń zajętych na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej nr 3 w Ochojnie przed i po wyborach organów
j.s.t. (16.11.2014r.)

140,00 zł brutto

Marta Grochal

Umowa zlecenie SG.502.4.8.15.2014 dot. przygotowania
pomieszczeń zajętych na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej nr 4 w Rzeszotarach przed i po wyborach
organów j.s.t. (16.11.2014r.)

140,00 zł brutto

Bogumiła Rykała

Umowa zlecenie SG.502.4.8.15.2014 dot. przygotowania
pomieszczeń zajętych na siedzibę obwodowej komisji
wyborczej nr 1 w Świątnikach Górnych przed i po
wyborach organów j.s.t. (16.11.2014r).

140,00 zł brutto

Umowa nr UP/078132/2014/009R03 jej przedmiotem jest
przyłączenie do sieci dystrybucyjnej Tauron Dystrybucja
oświetlenia ulicznego ul.Polanki Rzeszotary

0,0 zł netto

13.11.2014 Tauron Dystrybucja S.A.

07.11.2014

Madkom SA

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych w
systemie elektronicznego obiegu dokumentów SIDAS
EZD

07.11.2014

Przewóz Osób Jacek Płatek

Umowa przewozu na trasie Świątniki Górne- Kraków

30.04.2014

Gmina Skawina, Gmina Czernichów, Gmina
Mogilany,

Aneks nr 1 do umowy partnerskiej zawartej w Skawinie w
dniu 27 lutego 2014

13.11.2014

Umowa nr I.271.1.103.2014 dot. rozbudowy sieci
Instalatorstwo Sanitarne i C.O.Ciszewski Czesław kanalizacji sanitarnej na dz.1185/1, 1187/1, 1189/1,
1187/2, 1674/20, 1189/6 w Świątnikach Górnych

Umowa bezkwotowa

350,00 zł brutto

brak

63 478,44 zł brutto

Małopolski Kurator Oświaty

Aneks nr 3/2014 do umowy nr 164/14 z dnia 14 marca
2014r. w sprawie przekazywania dofinansowania
pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników

zwiększenie o kwotę 24 243, 00 zł

14.11.2014

Tauron Sprzedaż sp. z o.o

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji - zawieszenie licznika - ul. Spokojna,
Świątniki Górne

Brak kwoty

14.11.2014

Tauron Sprzedaż sp. z o.o

Umowa sprzedaży energii elektrycznej i świadczenia
usług dystrybucji - zawieszenie licznika - ul. Graniczna,
Świątniki Górne

Brak kwoty

25.11.2014

18.11.2014

AQVEDUKT-EKO Mieczysław Kapusta

Aneks nr 2 do umowy nr 21/2013 z dn. 02.05.2013r. na
realizację inwestycji pn. "Poprawa stanu środowiska w
gminie Świątniki Górne poprzez budowę kanalizacji
sanitarnej w miejscowościach Wrząsowice, Rzeszotary i
Świątniki Górne"

24.11.2014

Stanisław Juszczak

Umowa Zlecenie nr GPGO/6/2014 dot. wycinki drzewa ,
jesion wyniosły, na działce gminnej nr 622/2 w
miejscowości Ochojno

26.11.2014

Samorząd Województwa Małopolskiego, rep.
Paweł Kanpczyk - Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich

Aneks nr 4 do Umowy nr 01525-6930-UM0641730/12,
IXF/373/FE/13 z dnia 23.05.2013r. (trybuny)

brak zmian w kwocie umowy

26.11.2014

Samorząd Województwa Małopolskiego, rep.
Paweł Kanpczyk - Zastępca Dyrektora
Departamentu Funduszy Europejskich

Aneks nr 4 do Umowy nr 01522-6930-UM0641729/12,
IXF/377/FE/13 z dnia 23.05.2013r.(trybuny)

brak zmian w kwocie umowy

27.11.2014

Zakład Elektroinstalacyjny Pomiary Elektryczne
Krzysztof Stopka

Umowa zlecenie dot. montażu iluminacji świątecznych
wiszących nad drogami na terenie gminy

4 920,00 zł brutto

27.11.2014

Błaszczyk Artur Cezary

Umowa zlecenie nr 271.1.109 dot. uszycia obrusu i
pokrowców - sala ślubów

01.12.2014

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Umowa nr 107/2014 o świadczenie usługi PEKAO
COLLECT

brak zmian w kwocie umowy

bezpłatnie

165, 00 zł brutto

1 800 zł brutto na 2 lata

01.12.2014

Bank Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna

Umowa o prowadzenie rachunków bankowych dla
klientów korporacyjnych oraz o świadczenie usług
związanych z tymi rachunkami

15.12.2014

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacji S.A.

Umowa dot. zamontowania na terenie Gminy Świątniki
Górne automatu Krakowskiej Karty Miejskiej przy ul.
Bruchnalskiego 4

21.11.2014

Aneks nr 2/2014 do Umowy ORB.II.032/43/14 z dnia
Powiat Krakowski rep. przez Józefa Krzyworzekę 3.04.2014 r. - zmiana dot. terminu wykorzystania dotacji i
terminu przedłozenia Gminie rozliczenia

bez zmian

01.12.2014

Starosta Krakowski - w jego imieniu Marcin
Nowak - zastępca kierownika wydziału Centrum
Aktywizacji Zawodowej

Aneks nr 1 do umowy nr CAZ.IRP.611.56.2014 z dn.
01.09.2014r dot. wydłużenia okresu refundacji

bez zmian

02.12.2014

MPWiK S.A

Aneks nr 2/2014 do umowy nr UH-32063/2011/W o
zaopatrzenie w wodę ( Sprzedaż Hurtowa )

09.12.2014

Janina Walas

Umowa najmu dot. lokalu w budynku komunalnym w
miejscowości Ochojno

10.12.2014

Roman Tracz LOGARTE

Umowa na wykonanie składu i opracowania graficznego
gazety "Kurier Świątnicki"

9 100 zł brutto

nieodpłatnie

cena netto za m3 wody 1,96 zł, opłata abonamentowa
5,50 zł netto

161,80 zł brutto/miesięcznie

1 200,00 zł netto

Drukarnia Beltrani

Umowa dot. druku gazety "Kurier Świątnicki"

Biuro Obsługi Budowy - Paweł Kobiałka

Umowa na wykonanie kosztorysów inwestorskich wraz z
przedmiarami robót dla zadania pn. "Zmiana sposobu
użytkownaia bydynku komunalnego przy ul.
Bruchnalskiego 15, na cele przedszkolne wraz z
dobudową klatki schodowej, instalacją wodną i
kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, wentylacji
mechanicznej, wewnetrzną instalacją gazową i
elektryczną"

08.12.2014

Biuro Obsługi Budowy - Paweł Kobiałka

Aneks do umowy z dn. 08.12.2014r. na "Wykonanie
kosztorysów inwestorskich wraz z przedmiarami robót dla
zadania pn. "Zmiana sposobu użytkowania bydynku
komunalnego przy ul. Bruchnalskiego 15, na cele
przedszkolne wraz z dobudową klatki schodowej,
instalacją wodną i kanalizacyjną, centralnego
ogrzewania, wentylacji mechanicznej, wewnetrzną
instalacją gazową i elektryczną"

brak zmian w kwocie umowy

12.12.2014

Mateusz Budek

Umowa zlecenie na doręczenie gazety "Kurier Świątnicki"
nr 4/18 grudzień 2014

1 400,00 zł brutto

CORVADO rep. Jacek Kalczyński

Umowa RL.271.2.1.2014 dot. opracowania wizualizacji
graficznej materiałów informacyjnych na temat projektu
pn. "Już dzisiaj - urzędy jutra w Małopolsce",
finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego
w programie Operacyjnym Kapitał Ludzki

2 589,15 zł brutto

10.12.2014

08.12.2014

02.12.2014

3 777,00 zł netto

3 500,00 zł brutto

12.12.2014

AQVEDUKT-EKO Mieczysław Kapusta

Aneks nr 3 do umowy nr 21/2013 r. na realizację
inwestycji pn. "Poprawa stanu środowiska w gminie
Światniki Górne poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w
miejscowościach Wrząsowice, Rzeszotary i Świątniki
Górne" aneks dot. zmiany terminu realizacji zamówienia

15.12.2014

ARGE Paliwa Sp. z o.o.

Umowa nr 07/19/2014 na zakup paliw, olejów,
akcesoriów samochodowych

15.12.2014

Restauracja Kuźnia Smaku Barbara Lenczowska

9.00 zł brutto/ 1 posiłek
Umowa nr 2 na dostawę profilaktycznych posiłków
łączna kwota do końca trwania umowy nie przekroczy 12
regeneracyjnych dla pracowników Gminy Świątniki Górne
500,00 zł brutto

17.12.2014

MEDIAM Spółka z o.o.

Umowa na oświetlenie i nagłośnienie do Piwnicy pod
Sekretną Kłódką - program unijny, mały projekt
wspołfinansowany ze środków PROW na lata 2007-2013

26 567,44 zł brutto

05.12.2014

Małopolski Komendant Wojewódzki Policji

Aneks nr 1 z dn. 05.12.2014 do Porozumienia w sprawie
przekazania środków finansowych z przeznaczeniem na
rekompensatę pieniężną za dodatkowy czas służby oraz
zakupu niezbędnych towarów

brak kwoty

23.12.2014

Samorząd Województwa Małopolskiego

Aneks nr 3 do umowy nr 02183-6930-UM0640543/13,
IXF/257/FE/14 z dnia 20 marca 2014r

brak kwoty

bez zmian

21 000 zł brutto

19.12.2014

Catering Staf Stanisław Filipek

Umowa na dostarczenie i obsłużenie cateringu

1 650 zł netto

18.12.2014

Fundacja Biuro Służby Krajowej Anonimowych
Alkoholików w Polsce

Umowa o udostępnienie lokalu biurowego znajdującego
się na I piętrze budynku w Świątnikach Górnych przy ul.
Bruchnalskiego 5

40,00 zł netto

26.11.2014

Umowa sprzedaży urządzeń i materiałów
Przedsiębiorstwo Handlowo - Usługowe "LOBOS"
eksploatacyjnych HP w programie "Optymalizacja
Sp. z o.o.
kosztów druku"

12.12.2014

CORVADO rep. Jacek Kalczyński

Aneks do umowy nr RL.271.2.1.2014 z dn. 02.12.2014

brak kwoty

2 724, 45 zł brutto

