
Lp. 

RF. 

3221

numer umowy 

data i miejsce  

zawarcia 

umowy 

 okres 

obowiązywani

a umowy

kontrahent przedmiot umowy wartość przedmiotu umowy

informacje o 

źródłach i 

wysokości 

współfinansowan

ia przedmiotu 

umowy

1 Nr 4/P/2017 04.01.2017
od 01.01.2017     

do 31.12.2017
Gmina Głogów

dotacja na  dzieci zamieszkałe na 

terenie  gminy Pęcław uczęszczające 

do niepublicznych punktów 

przedszkolnych, dla których organem 

dotującym jest Gmina Głogów na 

terenie gminy Głogów

dotacja wyliczana na 

podstawie wydatków 

bieżacych w roku udzielania 

dotacji w przedszkolu 

publicznym 

środki własne 

2 Nr 1/2017 05.01.2017
od 01.01.2017     

do 31.12.2017

Przychodnia 

Specjalistyczna ORIVET
opieka nad zwierzętami bezdomnymi

odpłantość za zakres umowy 

zgodnie z cenami ofertowymi
środki własne 

3 Nr 2/2017 05.01.2017
od 01.01.2017     

do 31.12.2017

Hotel dla psów i 

agroturystyka Z. Wirkus 
wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

odpłantość za zakres umowy 

zgodnie z cenami ofertowymi
środki własne 

4 Nr 3/2017 05.01.2017
od 01.01.2017     

do 31.12.2017

PPHU RANCHO Mariusz 

Ślufarski
wyłapywanie bezdomnych zwierząt 

odpłantość za zakres umowy 

zgodnie z cenami ofertowymi
środki własne 

5 umowa 09.01.2017
od 09.01.2017     

do 15.12.2017

Dolnośląska Federacja 

Sportu we Wrocławiu

zajęcia sportowo rekreacyjno w ramach 

programu Szkolny Klub Sportowy

w wymiarze 35 tygodni x 2 

zajęcia x40 zł brutto za każdą  

grupę zawodników 

środki własne 

6 IN.2510.1/2017 16.01.2017 do 27.02.2017
Instalatorstwo Elektryczne 

P.Radosz

modernizacja instalacji zasilania w 

budynku wielorodzinnym Turów 4
                             6 800,00 zł środki własne 

7

aneks nr 1/2017 do 

umowy nr 163 z 

dnia 27.12.1995 r.

27.01.2017

do dnia 

wypowiedzenia 

umowy

PIAST Group Sp.zo.oo monitoring urzędu                                   71,00 zł środki własne 

8 umowa licencji 01.02.2017 12 miesięcy
CUPRIMEX SP.ZO.O. 

GŁOGÓW
umowa licencji i opieka autorska EWID                                 792,00 zł środki własne 

Rejestr umów zawartych w Gminie Pęcław w roku 2017



9 umowa 20.02.2017
od 01.01.2017     

do 31.12.2017

Punkt Przedszkolny 

Fundacji Elementarz nr 

1,2,3 w Katowicach

trybu udzielenia, rozliczania i kontroli 

prawidłowości wykorzystania oraz 

sposobu i terminu rozliczania dotacji 

dla niepublicznych przedszkoli na 

terenie Gminy Pęcław

wysokość dotacji ustalona na 

podstawie Uchwały Nr 

XXI/115/17 Rady Gminy 

Pęcław z dnia 31 stycznia 

2017 r. w sprawie trybu 

udzielania, rozliczania i 

kontroli pobrania i 

wykorzystania oraz sposobu i 

terminu roliczania dotacji dla 

niepublicznych przedszkoli

dotacja z budźetu 

państawa, środki 

własne

10

umowa o realizację 

zadania 

publicznego 

20.02.2017
od 20.02.2017 

do 31.12.2017

Klub Sportowy Gwardia 

Białołęka

upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w dyscyplinie piłki nożnej
                           29 000,00 zł środki własne 

11

umowa o realizację 

zadania 

publicznego 

20.02.2017
od 20.02.2017 

do 31.12.2017

Klub Sportowy ISKRA 

Droglowice

upowszechnianie kultury fizycznej i 

sportu w dyscyplinie piłki nożnej
                           27 000,00 zł środki własne 

12 umowa 27.02.2017
od 27.02.2017 

do 30.04.2017
Urbanika Jan Komorowski

opracowanie aktualizacji Programu 

ochrony środowiska dla Gminy Pęcławna 

lata 2017 -2020
                             2 890,00 zł 

środki z 

WFOŚiGW

13 umowa 20.03.2017
od 20.03.2017 

do 07.04.2017

Związek Gmin Zagłębia 

Miedziowego

wpłata z przeznaczeniem na 

utwardzenie terenu pod osiedlowe 

punkty zbierania odpadów 

komunalnych

                                897,37 zł środki własne 

14

Nr 

10/UOSR/SR2/201

7

11.05.2017
do 30.04.2020 

r.
Tauron Dystrybucja Sp.zo.o

usługa oświetleniowa na terenie 

Gminy Pęcław

opłata ryczałtowa za jeden 

punkt świetlny wynosi 23,00 

zł netto

środki własne 



15 umowa 04.05.2017 07.05.2017

Stowarzyszenie Grody 

Piastowskie w 

Polkowicach

współpraca przy organizacji na terenie 

Pęcławia premii specjalnej na trasie 

wyścigu kolarskiego Grody 

Piasowskie

                             3 000,00 zł środki własne 

16 nr OŚ.604.5.2017 10.05.2017
od 01.01.2017 

do 31.12.2017

PPU Władysław 

Bakinowski  Obora 

usuwanie wyrobów zawierających azbest z 

terenu gminy w 2017 roku

rozliczenie przedmiotu 

umowy odbywać się będzie 

według faktycznej wagi 

odpadów zawierających 

azbest

środki z 

WFOŚiGW

17 OŚ.6346.3.2016 12.06.2017
od 12.06.2017 

do 15.09.2017

Usługi Cateringowe 

ALBOR Piersna 22/2 67-

221 Białołęka

wykoszenie traw w pasie drogowym 

na terenie gminy do 15.09.2017
                           12 000,00 zł środki własne 

18 IN.2510.6/2017 10.05.2017
od 11.05.2017 

do 31.07.2017
PUH "LUMA"

1. wymiana stolarki okiennej i 

drzwiowej w ramach docieplenia 

budynku OSP 10.000,00 zł, 2.remont 

dachu w ramach docieplenia budynku 

OSP 5.000,00

                           15 000,00 zł 

10 000,00 dotacja 

z Powiatu 

Głogowskiego, 

5000,00 zł  środki 

własne

19 umowa 20.06.2017
od 20.06.2017 

do 23.06.2017

Trening Doradztwo i 

Szkolenia z siedzibą we 

Wrocławiu

szkolenie "Najnowsze zamiany w 

przepisach KPA"
                             2 500,00 zł środki własne 

20 Nr BP.272.2.2017 04.09.2017
od 04.09.2017 

do 04.10.2017

Jeleniogórskie Kopalnie 

Surowców Minieralnych 

Lipiński S.j.

zakup i dostawa wapna nawozowego z 

przeznaczeniem na wapnowanie gleb 

rolników na terenie Gminy Pęcław

                         702 908,00 zł 
środki finansowe 

KGHM

21 Nr.271.3.2017 05.09.2017
od 05.09.2017 

do 04.12.2017

SZCZEŚNIAK Pojazdy 

Specjalne sp.o.o. z 

Bielsko-Biała 

dostawa lekkiego samochodu 

ratowniczo - gaśniczego z funkcją 

ratownictwa chemiczno - 

ekologicznego dla jednostki OSP 

Wietszyce

 424350,00 zł ze 

skorzystaniem z prawa opcji, 

zamawiający zapłaci 

wykonawcy dodatwe 

wynagrodzenie w wysokości 

28 290,00 zł 

Urząd Marszałkowki 

we Wrocławiu 

20000,00 zł, 

WFOŚiGW 20000,00 

zł, Powiat Głogowski 

170000,00 zł, OSP 

Wietszyce ( środki 

MSWiA) 210000,00 

zł



22
Nr 

BP.670.6/2017
01.09.2017

od 01.09.2017 

do 31.08.2018

APU Tomasz 

Rodkiewicz 

ul.Abramowskiego 68, 

51-663 Wrocław

usługa w zakresie opracowania 

projektów decyzji o warunkach 

zabudowy lub projektów decyzji 

lokalizacji inwestycji celu 

publicznego

233,70 zł brutto za każdy 

projekt decyzji
środki własne 

23
Nr 

IN.2512.1.2017
01.10.2017

od 01.10.2017 

do 31.12.2019

Zakład Usług 

Kominiarskich I.Lehner 

ul. Strumykowa 8, 59-

101 Polkowice 

usługi kominarskie opłata roczna 5.000,00 zł środki własne 

24 TK.033.20.2017 20.09.2017
od 20.09.2017 

do 20.10.2017

PPHU DĄB-BIS 

Ryszard Gałach, 

Dębnica ul.Ostrowska 

128 63-421 

Przygodzice

wyposażenie świetlic wiejskich na 

terenie gminy - wykonanie mebli 

kuchennych

2 932,32 zł

środki własne i 

dofinansowanie 

z Urzędu 

Wojewódzkiego

25 TK.033.20.2017 20.09.2017
od 20.09.2017 

do 20.10.2017

Sprzęt 

Gastronomiczny 

GASTRO-POL 

ul.K.Droga 10 Głogów

wyposażenie świetlic wiejskich na 

terenie gminy 
44 352,24 zł

środki własne i 

dofinansowanie 

z Urzędu 

Wojewódzkiego

26 TK.033.20.2017 02.10.2017
od 20.09.2017 

do 20.10.2017

Kam-i Music Media, 

ul.Dmowskiego 1C, 18-

400 Łomża

wyposażenie świetlic wiejskich na 

terenie gminy - nagłośnienie
5 965,50 zł

środki własne i 

dofinansowanie 

z Urzędu 

Wojewódzkiego

27 IN.7013.7.2017 04.10.2017
od 04.10.2017 

do 30.11.2017

PPH Z. Jaremowicz 

ul.Kochanowskiego 2 

Głogów

przebudowa drogi powiatowej 

relacji Pęcław - Czerńczyce nr 

drogi 1001 D- chodnik

72 570,00 zł                      
dotacja z powiatu 

Głogowskiego 

70.000,00 zł 

28 IN.7013.3.2017 25.10.2017
od 25.10.2017 

do 27.11.2017

Biegańska - 

Sokołowska Wojszyn 

18a Białołęka

tablice edukacyjne oraz 

infrastrukatura drewniana
10 000,00 zł                      

dotacja z powiatu 

Głogowskiego 

10.000,00 zł 



29

aneks nr 1/2017 

do porozumienia  

z dnia 

01.12.2016 r.

20.11.2017 od 1.01.2018 Powiat Głogowski

w sprawie funkcjonowania i 

finansowania doradztwa 

metodycznego dla nauczycieli 

przedszkoli i szkół podstawowych

471,50 zł                           środki własne

30 7013.8.2017 23.11.2017 
od 01.12.2017 

do 31.12.2019

FHU Inter Vera 

K.Ziobroniewicz 

Pęcław 37b/8

serwisowanie i konserwacja 

systemu sygnalizacji włamania i 

napadu oraz transmisji alarmu w 

siedzibie światlicy Pęcław 1D

100,00 zł netto za miesiąc 

obowiązywania umowy
środki własne

31

umowa na 

świadczenie 

usług 

medycznych

02.11.2017
od 01.10.2017 

do 30.09.2019

Konsylium 

Przychodnia 

ul.Gwiaździsta 5a

profilaktyka ochronna zdrowia nad 

pracownikami 
zgodnie z cennikiem usług środki własne

32 S-0445-2018 06.12.2017
od 01.01.2018 

do 31.12.2018

Zakład Systemów 

Informatycznych 

SIGID

usługi w zakresie przedłużonej 

gwarancji programów
5 360,34 zł środki własne

33

Umowa na 

obsługę emisji 

obligacji 

komunalnych

16.11.2017
od 31.12.2017     

do 31.12.2031

Copernikus Securities 

SA ul.Grójecka 5 

Warszawa

emisja obligacji komunalnych serii 

A17, B17,C17,D17, 

E17,F17,G17,H17,I17,J17,K17,L17

,Ł17,M17,N17

2.820.000,00 zł środki własne

34

umowa na 

prowadzenie 

ewidencji 

obligacji

16.11.2017
od 31.12.2017        

do 31.12.2031

Copernikus Securities 

SA ul.Grójecka 5 

Warszawa

prowadzenie ewidencji obligacji 

komunalnych serii A17, 

B17,C17,D17, 

E17,F17,G17,H17,I17,J17,K17,L17

,Ł17,M17,N17

2.820.000,00 zł środki własne

35
umowa nr 

IN.2510.23.2017
01.12.2017

od 01.12.2017        

do 18.12.2017

PPHU RAJBET 

Ślufarski ul.Kolejowa 

13 Grębocice

wykonanie dachu na budynku 

siłowni w Pęcławiu, remont dachu 

na Ośrodku Zdrowia w Pęcławiu

10.947,00 zł środki własne

36
nr 

Oś.7003.42.2017
28 .12.2017

od 01.01.2018       

do 31.12.2018

GPK SUEZ Głogów 

Sp.zo.o.ul.Przemysłowa 

7A 

na wywóz odpadów komunalnych zgodnie z cennikiem usług środki własne


