
ZAŁĄCZNIK

L.p Nr	  umowy Przedmiot	  umowy Data

1. CRU/14/0000398
opracowanie	  pisemnej	  koncepcji	  spotkania	  Noworocznego	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin	  z	  Ambasadorami	  honorowymi	  i	  uczestnikami	  w	  

projekcie	  "Ambasador",	  które	  odbędzie	  się	  w	  budynku	  Teatru	  Lalek	  Pleciuga	  w
17.01.2014

2. CRU/14/0000314 bieżące	  księgowanie	  wpłat	  i	  zwrotów	  w	  systemie	  ZSIFK	  z	  tytułu	  opłaty	  za	  gospodarowanie	  odpadami	  komunalnymi 16.01.2014

3. CRU/14/0000373
rozpatrywanie	  wniosków	  w	  zakresie	  wprowadzania	  czasowych	  i	  stałych	  organizacji	  ruchu;	  sprawdzenie	  projektów	  czasowych	  i	  stalych	  

organizacji	  ruchu,	  sporządzanie	  projektów	  organizacji	  ruchu	  wg	  potrzeb	  W
15.01.2014

4. CRU/14/0000374
sporządzanie	  dokumentacji	  Rady	  Osiedla	  Śródmieście	  Północ,	  wprowadzanie	  dokumentacji	  Rady	  na	  strony	  internetowe	  Urzędu	  Miasta	  

Szczecin	  oraz	  sprzątanie	  pomieszczeń	  Rady
15.01.2014

5. CRU/14/0000149 aktualizacja	  planu	  ochrony	  zabytków	  na	  wypadek	  konfliktu	  zbrojnego	  i	  sytuacji	  kryzysowych 02.01.2014

6. CRU/14/0000083
opracowanie	  dokumentacji	  dla	  projektu	  "Ścieżka	  edukacyjna	  na	  EKOPORCIE,	  przygotowanie	  dokumentacji	  niezbędnej	  do	  pozyskania	  

dofinansowania	  ww.	  projektu	  ze	  środków	  zewnętrznych,	  opracowanie	  projektów	  u
02.01.2014

7. CRU/14/0000136
usuwanie	  nieaktualnych	  nalepek	  służących	  do	  legalizacji	  tablic	  tymczasowych	  używanych	  do	  czasowej	  rejestracji	  pojazdów	  i	  mycia	  tych	  

tablic	  przed	  ich	  ponownym	  wydaniem
02.01.2014

8. CRU/14/0000063 onbsługa	  sekretariatu,	  protokołowanie	  posiedzeń,	  sprzatanie	  pomieszczeń	  RO	  Krzekowo-‐Bezrzecze 02.01.2014

9. CRU/14/0000078
czynności	  związane	  z	  przygotowaniem	  bazy	  zaewidencjonowania	  zasobu	  Gminy	  oraz	  Skarbu	  Państwa	  z	  opcją	  wykorzystania	  bazy	  dla	  celów	  

składania	  przez	  Gminę	  deklaracji	  o	  wysokości	  podatku	  od	  nieruchomości
02.01.2014

10. CRU/14/0000134 prowadzenie	  spraw	  zgodnie	  z	  Zarządzeniem	  Nr	  384/11	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin	  z	  dnia	  1	  sierpnia	  2011	  r. 01.01.2014

11. CRU/14/0000070 wykonanie	  serwisu	  Hartware	  i	  Software	  sprzętu	  komputerowego	  w	  siedzibach	  rad	  osiedli 01.01.2014

12. CRU/14/0000064 obsługa	  administracyjno-‐biurowa	  RO	  Pogodno 01.01.2014

13. CRU/14/0000119 wykonywanie	  obowiązków	  pracownika	  administracyjno-‐finansowo-‐gospodarczego	  Rady	  Osiedla	  Arkońskie-‐Niemierzyn 01.01.2014

14. CRU/14/0000088 prowadzenie	  spraw	  związanych	  z	  realizacją	  projektu	  "Budowa	  i	  przebudowa	  torowisk	  w	  Szczecinie" 01.01.2014

15. CRU/14/0000102 prowadzenia	  biura	  RO	  Podjuchy 01.01.2014

16. CRU/14/0000103 prowadzenia	  biura	  i	  utrzymanie	  czystości	  w	  siedzibie	  biura	  RO	  Śródmieście-‐Zachód 01.01.2014

17. CRU/14/0000056 nadzór	  nad	  obsługą	  merytoryczną	  uczniowskich	  klubów	  sportowych 01.01.2014

18. CRU/14/0000074 prowadzenie	  sekretariatu	  RO	  Międzyodrze-‐Wyspa	  Pucka 01.01.2014

19. CRU/14/0000023 archiwizowanie	  dokumentacji	  komunalizacyjnej 01.01.2014

20. CRU/14/0000126 sprzątanie	  pomieszczeń	  biura	  Rady	  Osiedla	  Podjuchy	  w	  Szczecinie 01.01.2014

21. CRU/14/0000125 obsługa	  administracyjna,	  finansowa	  i	  biurowa	  Rady	  Osiedla	  Drzetowo-‐Grabowo 01.01.2014

22. CRU/14/0000051
utworzenie	  bazy	  nieruchomości	  stanowiących	  własność	  Gminy	  Miasto	  Szczecin	  w	  celu	  składania	  deklaracji	  o	  wysokości	  podatku	  od	  

nieruchomości
01.01.2014

23. CRU/14/0000120 obsługa	  strony	  internetowej,	  aktualizacja	  i	  uzupełnianie	  danych	  związanych	  z	  działalnością	  Rady	  Osiedla	  Nowe	  Miasto 01.01.2014

24. CRU/14/0000130 sprzątanie	  pomieszczeń	  Rady	  Osiedla	  Centrum 01.01.2014

25. CRU/14/0000163 wykonywanie	  w	  dn.26.04,01.05,03.05,05.07,15.08,11.11	  Hymnu-‐Hejnału	  dla	  Szczecina 01.01.2014

26. CRU/14/0000150 wykonywanie	  codziennie	  hejnału	  o	  godz.12.00	  w	  gmachu	  Urzedu	  Miejskiego 01.01.2014

27. CRU/14/0000122
prace	  administracyjno-‐biurowe	  na	  rzecz	  Rady	  Osiedla	  Dąbie:	  pisanie	  protokołów	  z	  posiedzeń,	  prowadzenie	  korespondencji,	  sprzątanie	  

pomieszczeń	  oraz	  umieszczanie	  informacji	  na	  stronie	  internetowej
01.01.2014

28. CRU/14/0000067 obsługa	  administracyjno-‐biurowa	  RO	  Słoneczne	   01.01.2014

29. CRU/14/0000066 obsługa	  administracyjno-‐biurowa	  RO	  Załom	  -‐	  Kasztanowe 01.01.2014

30. CRU/14/0000151 wykonywanie	  hejnału	  w	  dn.26.04,1.05,3.05,5.07,15.08,11.11.2014 01.01.2014

31. CRU/14/0000128 prowadzenie	  sekretariatu	  Rady	  Osiedla	  Centrum	  oraz	  wykonywanie	  prac	  biurowych	  i	  innych 01.01.2014

32. CRU/14/0000148 bieżąca	  aktualizacja	  niemieckich	  ksiąg	  stanu	  cywilnego,	  prowadzenie	  ewidencji	  przysyłanych	  niemieckich	  przypisków… 01.01.2014

33. CRU/14/0000065 sprzątanie	  pomieszczeń	  RO	  Stołczyn 01.01.2014



34. CRU/14/0000089 prowadzenie	  spraw	  ekonomiczno-‐finansowych	  Wydziału	  Urbanistyki	  i	  Administracji	  Budowlanej 01.01.2014

35. CRU/14/0000101 obsługa	  sekretariatu	  RO	  Pomorzany 01.01.2014

36. CRU/14/0000055 wykonanie	  lustracji	  w	  ramach	  procedury	  opiniowania	  wniosków	  o	  wydanie	  zezwolenia	  na	  sprzedaż	  napojów	  alkoholowych 01.01.2014

37. CRU/14/0000068 prowadzenie	  sekretariatu	  RO	  Międzyodrze-‐Wyspa	  Pucka 01.01.2014

38. CRU/14/0000084
prowadzenie:	  bieżącego	  nadzoru	  nad	  realizacją	  budżetu;	  wewnętrznego	  rejestru	  umów,	  zleceń,	  porozumień;	  ewidencji	  danych	  niezbędnych	  

do	  rozliczenia	  wykonania	  budżetu
01.01.2014

39. CRU/14/0000118 prowadzenie	  spraw	  niezbędnych	  do	  prawidłwoej	  realizacji	  projektu	  "Budowa	  i	  przebudowa	  torowisk	  w	  Szczecinie" 01.01.2014

40. CRU/14/0000086
prowadzenie	  ewidencji,	  wydawania	  i	  dystrybucji	  publikacji	  oraz	  materiałów	  o	  charakterze	  edukacyjnym;	  współpraca	  z	  placówkami	  

kulturalno-‐oświatowymi,	  jednostkami	  i	  zakładami	  budżetowymi	  Miasta,	  organiz
01.01.2014

41. CRU/14/0000046 archiwizowanie	  dokumentów	  Referatu	  Ochrony	  Środowiska 01.01.2014

42. CRU/13/0004342
opracowanie	  raprotu	  z	  monitoringu	  wskaźników	  rezultatu	  dla	  projektu	  "Budowa	  systemu	  centrów	  informacji	  turystycznej	  w	  Szczecinie"	  za	  

rok	  2013
17.12.2013

43. CRU/13/0004307
wykonanie	  koncepcji	  eksponowania	  portretów	  Prezydentów	  Miasta	  Szczecina	  wraz	  z	  podpisami	  oraz	  wykonanie	  odbitek	  portretowych	  w	  

ilości	  9	  sztuk	  wraz	  z	  passe-‐partout	  i	  ramą
13.12.2013

44. CRU/13/0004368 konanie	  ozdób	  świątecznych	  dla	  RO	  Osów 13.12.2013

45. CRU/13/0004288
wykonanie	  analizy	  ekonomiczno-‐finansowej	  dokumentacji	  Spółki	  "Turzyn"	  Sp.	  z	  o.o.	  w	  myśl	  wytycznych	  wspólnotowych	  odnoszących	  się	  do	  

pomocy	  de	  minimis	  i	  przedstawieniu	  jej	  wyników	  w	  formie	  opracowania
09.12.2013

46. CRU/13/0004171 przygotowanie	  treści	  i	  redakcji	  albumu	  prezentującego	  prace	  graficzne	  Arkadiusza	  Gacparskiego	  pn.:	  "Szczecin	  według	  Gacparskiego" 05.12.2013

47. CRU/13/0004173 moderacja	  71.	  Polsko-‐Niemieckiega	  Forum	  Przedsiębiorców 04.12.2013

48. CRU/13/0004282
prowadzenie	  dokumentacji	  na	  podstawie	  obowiązujących	  dokumentów	  księgowych,	  w	  zakresie	  ewidencji	  ilościowej	  wyposażenia	  i	  środków	  

trwałych
04.12.2013

49. CRU/13/0004297 organizacja	  warsztatów	  manualnych	  związanych	  z	  różnymi	  działaniami	  plastycznymi	  oraz	  sztuki	  wizualnej	  i	  rękodzieło 04.12.2013

50. CRU/13/0004067 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

51. CRU/13/0004077 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

52. CRU/13/0004138
spisanie	  z	  nośnikow	  elektronicznych	  oraz	  zredagowanie	  wystąpień	  prelegentów	  i	  moderatorów	  VI	  Konferencji	  Transgranicznej	  "Nasze	  

pogranicze.	  Między	  wizją	  a	  praktyką	  -‐	  zbiór	  rekomendacji"
02.12.2013

53. CRU/13/0004080 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

54. CRU/13/0004076 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

55. CRU/13/0004075 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

56. CRU/13/0004071 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

57. CRU/13/0004068 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

58. CRU/13/0004199 koordynacja	  i	  realizacjia	  VI	  Konferencji	  Transgranicznej	  "Nasze	  pogranicze.	  Między	  wizją	  a	  praktyką	  -‐	  zbiór	  rekomendacji" 02.12.2013

59. CRU/13/0004069 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

60. CRU/13/0004078 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

61. CRU/13/0004175 wykonanie	  dokumentacji	  zdjęciowej	  z	  iluminacji	  świątecznej	  Szczecina	  oraz	  fotografii	  na	  portal	  Akademicki	  Szczecin	  (nie	  mniej	  niż	  20	  zdjęć) 02.12.2013

62. CRU/13/0004079 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

63. CRU/13/0004105 sprzątanie	  siedziby	  RO	  Majowe 02.12.2013

64. CRU/13/0004201 redagowanie	  tekstów	  zamieszczonych	  w	  miesięczniku	  Zoom	  na	  Szczecin 02.12.2013

65. CRU/13/0004072 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

66. CRU/13/0004070 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

67. CRU/13/0004086 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

68. CRU/13/0004081 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

69. CRU/13/0004074 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013



70. CRU/13/0004073 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

71. CRU/13/0004085 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

72. CRU/13/0004083 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

73. CRU/13/0004082 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

74. CRU/13/0004131 zakładanie	  kartotek	  wieczystych	  użytkowników,	  księgowanie,	  analiza	  kont	  księgowych	  oraz	  wysyłanie	  upomnień 02.12.2013

75. CRU/13/0004084 stypendium	  naukowe	  Prezydenta	  Miasta	  Szczecin 02.12.2013

76. CRU/13/0004145 umieszczanie	  na	  stronie	  internetowej	  materiałów:	  uchwał	  Rady,	  sprawozdań,	  galerii	  zdjęć	  z	  bieżących	  imprez	  RO	  Drzetowo	  Grabowo 02.12.2013

77. CRU/13/0004176 opracowanie	  graficzne	  albumu	  "Szczecin	  według	  Gacparskiego"	  autorstwa	  Iwony	  Gacparskiej 02.12.2013

78. CRU/13/0004066 opracowanie	  koncepcji	  na	  zagospodarowanie	  terenu	  w	  kierunku	  parkowo-‐rekreacyjnym 29.11.2013

79. CRU/13/0004329 opracowanie	  graficzne	  dwóch	  folderów	  prezentujących	  walory	  przyrody	  nieożywionej	  miasta	  Szczecin 27.11.2013

80. CRU/13/0003997 namalowanie	  obrazu	  olejnego	  o	  wymiarach	  30cmx40cm	  z	  widokiem	  budynku	  Rektoratu	  Pomorskiego	  Uniwersytetu	  Medycznego 22.11.2013

81. CRU/13/0003939 konsultacja	  merytoryczna	  w	  zakresie	  historii	  szczecińskiego	  i	  zachodniopomorskiego	  żeglarstwa 20.11.2013

82. CRU/13/0003970
przygotowanie	  i	  weryfikacja	  dokumentów	  finansowych	  i	  merytorycznych	  niezbędnych	  do	  dokonania	  refundacji	  wydatków	  poniesionych	  

przez	  Tramwaje	  Szczecińskie	  Sp.	  z	  o.o.,	  stanowiących	  wydatki	  kwalifikowaln
20.11.2013

83. CRU/13/0003891 przygotowywanie	  bazy	  danych	  do	  systemu	  masowych	  płatności	  na	  2014	  r. 20.11.2013

84. CRU/13/0003945 konsultacja	  merytoryczna	  w	  zakresie	  historii	  szczecińskiego	  i	  zachodniopomorskiego	  żeglarstwa 20.11.2013

85. CRU/13/0003892 przygotowywanie	  bazy	  danych	  do	  systemu	  masowych	  płatności	  na	  2014	  r. 20.11.2013

86. CRU/13/0003971
przygotowanie	  załączników	  wraz	  z	  aktualizacją	  Harmonogramu	  realizacji	  projektu	  i	  Planu	  finansowania	  Projektu	  oraz	  Planu	  wystąpień	  o	  

środki	  płatności	  dotyczących	  realizacji	  projektu	  "Budowa	  i	  przebudow
20.11.2013

87. CRU/13/0003915
zaprojektowanie	  i	  wykonanie	  gipsowych	  modeli	  dwóch	  rzeźbionych	  tablic	  pamiątkowych	  oraz	  ostateczne	  wykończenie	  tablic	  po	  wykonaniu	  

ich	  odlewu	  z	  brązu,	  przeznaczonych	  do	  umieszczenia	  w	  posadzce	  na	  tzw.
20.11.2013

88. CRU/13/0003890
analiza	  możliwości	  dokonywania	  zabezpieczeń	  zobowiązań	  podatkowych	  poprzez	  wpis	  zastawu	  do	  rejstru	  zastawów	  skarbowych	  oraz	  

opracowanie	  ścieżki	  postępowania"
20.11.2013

89. CRU/13/0003888 wykonanie	  czynnosci	  związanych	  z	  zakwalifikowaniem,	  przygotowaniem	  i	  archiwizacją	  dokumentów" 19.11.2013

90. CRU/13/0003893
weryfikacja	  danych	  zawartych	  w	  kartotece	  podatkowej	  NOF	  z	  dostępnymi	  bazami	  danych	  oraz	  ich	  aktualizacja	  w	  celu	  przygotowania	  

ewidencji	  podatkowej	  do	  systemu	  masowych	  platności	  w	  2014	  r.
19.11.2013

91. CRU/13/0003889
analiza	  możliwości	  dokonywania	  zabezpieczeń	  zobowiązań	  podatkowych	  poprzez	  wpis	  zastawu	  do	  rejstru	  zastawów	  skarbowych	  oraz	  

opracowanie	  ścieżki	  postępowania"
19.11.2013

92. CRU/13/0003894
weryfikacja	  danych	  zawartych	  w	  kartotece	  podatkowej	  NOF	  z	  dostępnymi	  bazami	  danych	  oraz	  ich	  aktualizacja	  w	  celu	  przygotowania	  

ewidencji	  podatkowej	  do	  systemu	  masowych	  platności	  w	  2014	  r.
19.11.2013

93. CRU/13/0003984 organizacja	  warsztatów	  manualnych	  związanych	  z	  różnymi	  działaniami	  plastycznymi	  oraz	  sztuki	  manualne	  i	  rękodzieło 15.11.2013

94. CRU/13/0004008
wygłoszenie	  referatu	  podczas	  III	  Seminarium	  pn.	  "Krajowe	  i	  zagraniczne	  podróże	  służbowe	  po	  zmianach	  w	  2013	  r.",	  które	  odbędzie	  się	  w	  

dniu	  28.11.2013	  r.	  w	  Szczecinie
13.11.2013

95. CRU/13/0003823
reprezentowanie	  Miasta	  Szczecin	  na	  konferencji	  Sail	  Training	  International	  w	  Aalborgu	  i	  udział	  w	  warsztatach	  poświęconych	  naborowi	  

reprezentacji	  na	  regaty,	  procesowi	  szkolenia	  młodych	  żeglarzy
12.11.2013

96. CRU/13/0004038
ocena	  stanu	  technicznego	  i	  zalecenia	  konserwatorskie,	  dotyczące	  zabytków	  ruchomych	  wpisanych	  do	  rejestru	  zabytków,	  stanowiących	  

wyposażenie	  katedry	  pw.św.	  Jakuba	  Apostoła	  oraz	  spis	  zabytków	  nie	  wpisan
12.11.2013

97. CRU/13/0003912 wykonanie	  dokumentacji	  zdjęciowej	  z	  obchodów	  Święta	  Niepodległości	  11	  listopada 08.11.2013

98. CRU/13/0003787 opracowanie	  graficzne	  albumu	  "Arkadiusz	  Gacparski.	  Twórczość	  niedokończona"	  autorstwa	  Iwony	  Gacparskiej 07.11.2013

99. CRU/13/0003754 prowadzenie	  i	  moderacja	  VI	  Konferencji	  Transgranicznej 05.11.2013

100. CRU/13/0003861 wykonanie	  dokumentacji	  zdjęciowej	  Systemu	  Identyfikacji	  Miejskiej	  w	  Szczecinie 04.11.2013

101. CRU/13/0003726
nadzór	  nad	  obsługą	  merytoryczną	  uczniowskich	  klubów	  sportowych	  oraz	  przygotowanie	  dokumentacji	  merytorycznej	  do	  otwartych	  

konkursów	  ofert
04.11.2013

102. CRU/13/0003822
reprezentowanie	  Miasta	  Szczecin	  na	  konferencji	  Sail	  Training	  International	  w	  Aalborgu	  i	  udział	  w	  warsztatach	  poświęconych	  naborowi	  

reprezentacji	  na	  regaty,	  procesowi	  szkolenia	  młodych	  żeglarzy
02.11.2013



103. CRU/13/0003746
utworzenie	  bazy	  nieruchomości	  stanowiących	  własność	  Gminy	  Miasto	  Szczecin	  w	  celu	  składania	  deklaracji	  o	  wysokości	  podatku	  od	  

nieruchomości
31.10.2013

104. CRU/13/0003669
opracowanie	  referatu	  dotyczącego	  wdrażania	  Zintegrowanych	  Inwestycji	  Terytorialnych	  na	  terenie	  UE	  i	  przedstawienie	  go	  w	  formie	  

prezentacji	  podczas	  warsztatów	  pn.	  Zintegrowane	  Inwestycje	  Terytorialne	  w
29.10.2013

105. CRU/13/0003666
opracowanie	  referatu	  dotyczącego	  wdrażania	  Zintegrowanych	  Inwestycji	  Terytorialnych	  na	  terenie	  UE	  i	  przedstawienie	  go	  w	  formie	  

prezentacji	  podczas	  warsztatów	  pn.	  Zintegrowane	  Inwestycje	  Terytorialne	  w
29.10.2013

106. CRU/13/0003667
opracowanie	  referatu	  dotyczącego	  wdrażania	  Zintegrowanych	  Inwestycji	  Terytorialnych	  na	  terenie	  UE	  i	  przedstawienie	  go	  w	  formie	  

prezentacji	  podczas	  warsztatów	  pn.	  Zintegrowane	  Inwestycje	  Terytorialne	  w
29.10.2013

107. CRU/13/0003828 wygłoszenie	  referatu	  podczas	  II	  Seminarium	  pn.	  "Urlopy	  wypoczynkowe,	  rodzicielskie	  ze	  zmianami	  w	  2013	  r." 29.10.2013

108. CRU/13/0003671 archiwizowanie	  akt	  sesyjnych 29.10.2013

109. CRU/13/0003613
spisanie	  i	  opracowanie	  protokołu	  ze	  spotkań	  konsultacji	  społecznych	  dotyczących	  budżetu	  Miasta	  na	  rok	  2014	  ,	  które	  odbędą	  się	  w	  dniach	  

26.10.2013	  i	  29.10.2013
24.10.2013

110. CRU/13/0003706 organizacja	  warsztatów	  manualnych	  związanych	  z	  różnymi	  działaniami	  plastycznymi 24.10.2013

111. CRU/13/0003897 szkolenie	  pracowników 23.10.2013

112. CRU/13/0003969
prowadzenie	  spraw	  związanych	  z	  weryfikacją	  i	  rozliczaniem	  umów	  oraz	  kontakt	  z	  instytucjami	  zaangażowanymi	  w	  proces	  wydatkowania	  

środków	  inwestycyjnych
21.10.2013

113. CRU/13/0003730 redagowanie	  tekstów	  zamieszczonych	  w	  miesięczniku	  Zoom	  na	  Szczecin	  -‐	  wrzesień,	  październik	  2013	  r. 21.10.2013

114. CRU/13/0003685 wygłoszenie	  referatu	  podczas	  Seminarium	  pn.	  "Czas	  pracy	  w	  praktyce	  -‐	  zmiany	  prawne	  2013	  r." 19.10.2013

115. CRU/13/0003617 archiwizowanie	  dokumentów	  oraz	  ich	  rejestracja 18.10.2013

116. CRU/13/0004039 ekspertyza	  konserwatorska	  na	  występowanie	  polichromii	  w	  portalu	  głównym	  zabytkowego	  budynku	  dawnego	  browaru 15.10.2013

117. CRU/13/0003596
"Opracowanie	  ekspertyzy	  stanu	  technicznego	  odkształconej	  posadzki	  i	  ścian	  w	  przyziemiu	  części	  dydaktycznej	  ze	  wskazaniem	  sposobu	  

naprawy	  w	  budynku	  Szkoły	  Podstawowej	  nr	  11	  przy	  ul.	  Emilii	  Plater	  20	  w
15.10.2013

118. CRU/13/0003587
obsługa	  fotograficzna	  wydarzeń	  na	  potrzeby	  portali	  i	  kanałów	  informacyjnych	  miasta;	  przygotowanie	  opisów	  i	  relacji	  z	  poszczególnych	  

wydarzeń;	  przygotowanie	  i	  aktualizacja	  treści	  do	  kalendarza	  wydarzeń
08.10.2013

119. CRU/13/0003763 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

120. CRU/13/0003516 aktualizacja	  serwera	  mapowego 07.10.2013

121. CRU/13/0003769 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

122. CRU/13/0003770 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

123. CRU/13/0003761 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

124. CRU/13/0003775 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

125. CRU/13/0003771 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

126. CRU/13/0003776 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

127. CRU/13/0003538 prowadzenie	  zajęć	  gimnastycznych	  dla	  mieszkańców	  osiedla	  Świerczewo 07.10.2013

128. CRU/13/0003767 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

129. CRU/13/0003764 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

130. CRU/13/0003768 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

131. CRU/13/0003773 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

132. CRU/13/0003757 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

133. CRU/13/0003756 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

134. CRU/13/0003760 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

135. CRU/13/0003758 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

136. CRU/13/0003762 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

137. CRU/13/0003759 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013



138. CRU/13/0003766 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

139. CRU/13/0003774 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

140. CRU/13/0003765 aktualizacja	  rejestru	  wyborców 07.10.2013

141. CRU/13/0003639 wykonanie	  dokumentacji	  zdjęciowej	  z	  wernisażu	  prac	  Arkadiusza	  Gacparskiego 04.10.2013

142. CRU/13/0003505
zbieranie	  i	  porządkowanie	  danych	  i	  informacji	  dotyczących	  miejskich	  instytucji	  kultury	  i	  organizacji	  pozarządowyvch,	  archiwizacja	  

dokumentacji
03.10.2013

143. CRU/13/0003583 wykonanie	  koncertu	  z	  okazji	  Dnia	  Seniora	  w	  SP	  nr	  12 03.10.2013

144. CRU/13/0003475 prowadzenie	  koncertu	  organizowanego	  4	  października	  2013 02.10.2013

145. CRU/13/0003485 wykonanie	  wystawy	  własnych	  prac	  plastycznych 02.10.2013

146. CRU/13/0003488
wykonywanie	  i	  dokumentacja	  lustracji	  w	  ramach	  procedur	  opiniowania	  wniosków	  o	  wydanie	  zezwolenia	  na	  sprzedaż	  napojów	  

alkocholowych
01.10.2013

147. CRU/13/0003460 weryfikacja	  opodatkowania	  nieruchomości	  w	  kartotekach	  NOF 01.10.2013

148. CRU/13/0003424 weryfikacja	  i	  rozliczanie	  umów	  ,	  pomoc	  w	  przygotowywaniu	  wniosków	  budżetowych,	  w	  prowadzeniu	  sprawozdawczości… 27.09.2013

149. CRU/13/0003520 wykonanie	  dokumentacji	  zdjęciowej	  charakterystycznych	  miejsc	  Szczecina 23.09.2013

150. CRU/13/0003365 wpółorganizacja	  spotkania	  Prezydenta	  Miasta	  z	  zespołem	  wolontariuszy	  i	  Oficerów	  Łącznikowych	  obsługujących	  finał	  regat 20.09.2013

151. CRU/13/0003378 przygotowanie	  i	  redakcja	  albumu	  prac	  Arkadiusza	  Gacprskiego 19.09.2013

152. CRU/13/0003355
przygotowanie	  autorskiej	  prezentacji	  wraz	  z	  jej	  wykonaniem	  podczas	  2	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  "	  BIOodpady	  -‐	  Kompostownie	  jako	  

niezbędny	  element	  redukcji	  odpadów	  biodegradowalnych"
18.09.2013

153. CRU/13/0003356
przygotowanie	  autorskiej	  prezentacji	  wraz	  z	  jej	  wykonaniem	  podczas	  2	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  "	  BIOodpady	  -‐	  Kompostownie	  jako	  

niezbędny	  element	  redukcji	  odpadów	  biodegradowalnych"
18.09.2013

154. CRU/13/0003357
przygotowanie	  autorskiej	  prezentacji	  wraz	  z	  jej	  wykonaniem	  podczas	  2	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  "	  BIOodpady	  -‐	  Kompostownie	  jako	  

niezbędny	  element	  redukcji	  odpadów	  biodegradowalnych"
18.09.2013

155. CRU/13/0003359
przygotowanie	  autorskiej	  prezentacji	  wraz	  z	  jej	  wykonaniem	  podczas	  2	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  "	  BIOodpady	  -‐	  Kompostownie	  jako	  

niezbędny	  element	  redukcji	  odpadów	  biodegradowalnych"
18.09.2013

156. CRU/13/0003362
przygotowanie	  autorskiej	  prezentacji	  wraz	  z	  jej	  wykonaniem	  podczas	  2	  Ogólnopolskiej	  Konferencji	  "	  BIOodpady	  -‐	  Kompostownie	  jako	  

niezbędny	  element	  redukcji	  odpadów	  biodegradowalnych"
18.09.2013

157. CRU/13/0003270 archiwizowanie	  dokumentów 16.09.2013

158. CRU/13/0003267 rejestracja	  wniosków	  o	  przyznanie	  stypendium	  szkolnego 13.09.2013

159. CRU/13/0003246 przygotowanie	  materiałów	  do	  Kroniki	  Miasta	  Szczecin	  za	  2012	  rok 09.09.2013

160. CRU/13/0003118 archiwizowanie	  akt	  sesyjnych 05.09.2013

161. CRU/13/0003110
prowadzenie	  ewidencji,	  wydawanie	  i	  dystrybucja	  publikacji	  oraz	  materiałów	  o	  charakterze	  edukacyjnym	  z	  zakresu	  działalności	  WGKIOŚ,	  

bieżąca	  informacja	  dot.	  działań	  ekologicznych,	  współpraca	  przy	  organ
02.09.2013

162. CRU/13/0002998
utrzymanie	  i	  bieżąca	  konserwacja	  gruntu	  komunalnego	  przy	  ul.	  Pomarańczowej	  w	  parku	  leśnym	  Klęskowo,	  placu	  zabaw	  i	  siłowni	  oraz	  byłego	  

cmentarza	  ewangelickiego
02.09.2013

163. CRU/13/0003135 świadczenie	  pomocy	  prawnej	  na	  rzecz	  Rady	  Miasta	  Szczecin 01.09.2013

164. CRU/13/0003064 obsługa	  sekretariatu	  Rady	  Osiedla	  Krzekowo-‐Bezrzecze,	  protokołowanie	  posiedzeń	  RO,	  sporządzanie	  pism,	  sprzątanie	  pomieszczeń	  RO 01.09.2013

165. CRU/13/0003061 obsługa	  stanowiska	  kasowego	  zgodnie	  z	  potrzebami	  Biura	  Obsługi	  Interesantów 30.08.2013

166. CRU/13/0003062 obsługa	  finansowo	  -‐	  księgowa	  Biura	  Obsługi	  Urzędu 26.08.2013

167. CRU/13/0002881 opracowanie	  ekspertyzy	  stanu	  technicznego	  budynku	  sali	  gimnastycznej	  Ośrdoka	  Szkolno-‐Wychowawczego	  nr	  1	  przy	  ul.	  Polckiej	  1 19.08.2013

168. CRU/13/0003000 wypisanie	  ręczne	  150	  szt.	  podziękowań	  Prezydenta	  Miasta	  dla	  organizatorów	  finału	  regat 12.08.2013

169. CRU/13/0002990 koordynacja	  włączania	  i	  wyłączania	  świateł	  na	  ul.	  Jana	  z	  Kolna	  podczas	  VI	  Międzynarodowego	  Festiwalu	  Sztucznych	  Ogni 08.08.2013

170. CRU/13/0003019 koordynacja	  włączania	  i	  wyłączania	  świateł	  na	  ul.Jana	  z	  Kolna	  podczas	  Festiwalu	  Sztucznych	  Ogni 08.08.2013

171. CRU/13/0002952 wykonanie	  analiz	  i	  statystyk	  mapowych	  w	  ramach	  SSiG	  oraz	  budowa	  danych	  na	  potrzeby	  wydziałów	  i	  biur	  UM 05.08.2013

172. CRU/13/0003016 organizacja	  działań	  technicznych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013



173. CRU/13/0003033 organizacja	  działań	  technicznych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

174. CRU/13/0003032 prowadzenie	  zawodów	  sportowo-‐rekreacyjnych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

175. CRU/13/0003030 prowadzenie	  zawodów	  sportowo-‐rekreacyjnych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

176. CRU/13/0003093 szkolenie	  i	  koordynacja	  pracy	  wolontariuszy	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  The	  Tall	  Ships'	  Races	  2013 02.08.2013

177. CRU/13/0003031 prowadzenie	  zawodów	  sportowo-‐rekreacyjnych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

178. CRU/13/0003017 organizacja	  i	  koordynacja	  imprez	  rekreacyjnych	  podczas	  regat 02.08.2013

179. CRU/13/0003015 wykonywanie	  działań	  organizacyjnych	  w	  strefie	  sportu	  na	  rzecz	  załóg	  uczestniczących	  w	  regatach 02.08.2013

180. CRU/13/0003029 organizacja	  działań	  technicznych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

181. CRU/13/0003014 prowadzenie	  zawodów	  sportowo-‐rekreacyjnych	  w	  strefie	  sportu	  podczas	  regat 02.08.2013

182. CRU/13/0002920 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

183. CRU/13/0002901 przygotowanie	  programu	  zwiedzania	  Szczecina	  dla	  załóg	  z	  anglojęzycznych	  jednostek 01.08.2013

184. CRU/13/0002969 przygotowanie	  map	  z	  planem	  cumowania	  jednostek	  uczestniczących	  w	  finale	  regat,	  map	  zagospodarowania	  terenu	  finału	  regat 01.08.2013

185. CRU/13/0002921 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

186. CRU/13/0002948
kontrola	  nad	  czystością	  na	  terenie	  organizacji	  finału	  regat,	  współpraca	  z	  firmą	  Ship	  Servis,	  z	  zespołem	  Oficerów	  Łącznikowych,	  z	  firmami	  do	  

obsługi	  technicznej	  jednostek,	  koordynacja	  warsztatów	  "Fizyk
01.08.2013

187. CRU/13/0002937
koordynacja	  działań	  związanych	  z	  bezpieczeństwem,	  porządkiem,	  współpracą	  ze	  służbami	  porządkowymi	  i	  ochrony,	  współpraca	  ze	  

Szczecińską	  Agencją	  Artystyczną,	  zespołem	  Oficerów	  Łącznikowych	  w	  trakcie	  reg
01.08.2013

188. CRU/13/0002936
wpółpraca	  z	  właścicielami	  nabrzeży,	  z	  firmą	  ochroniarską,	  koordynacja	  transportu,	  cumowania,	  współpraca	  z	  Urzędem	  Morskim	  w	  trakcie	  

trwania	  regat
01.08.2013

189. CRU/13/0002951
koordynacja	  odbioru	  rzeczy	  brudnych	  i	  dostawa	  wypranych,	  dystrybucji	  wjazdówek,	  przygotowanie	  map	  z	  trasą	  Parady	  pod	  Żaglami,	  map	  

barometrycznych	  i	  z	  prognozą	  siły	  i	  kierunku	  wiatrów	  na	  morzu	  Bałtycki
01.08.2013

190. CRU/13/0002924 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

191. CRU/13/0002925 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

192. CRU/13/0002916 wykonanie	  dokumentacji	  fotograficznej	  z	  finału	  regat 01.08.2013

193. CRU/13/0002873 przygotowanie	  aranżacji	  kwiatowej	  do	  dekoracji	  żaglowca	  "Dar	  Młodzieży" 01.08.2013

194. CRU/13/0002950
koordynacja	  dostaw	  pieczywa,	  przewozów	  autobusami,	  współpraca	  z	  szefami	  Oficerów	  Łącznikowych,	  z	  dostawcą	  usługi	  transportowej,	  z	  

księżmi	  podczas	  regat
01.08.2013

195. CRU/13/0003007 organizacja	  i	  przeprowadzenie	  warsztatów	  pn.FIZYKA	  pod	  ŻAGLAMI	  podczas	  finału	  regat 01.08.2013

196. CRU/13/0002919 organizacja	  i	  wykonanie	  autorskiego	  koncertu	  zespołu	  "Spontaniczni" 01.08.2013

197. CRU/13/0002931 pełnienie	  funkcji	  "zastępcy	  szefa	  oficerów	  łącznikowych"	  dla	  wolontariuszy 01.08.2013

198. CRU/13/0002949 koordynacja	  obsługi	  agencyjnej	  jednostek,	  wspólpraca	  z	  zespołem	  pilotów,	  koordynacja	  pracy	  holowników 01.08.2013

199. CRU/13/0002900 pełnienie	  funkcji	  szefa	  oficerów	  młącznikowych	  podczas	  finału	  regat 01.08.2013

200. CRU/13/0002872 pełnienie	  funkcji	  "zastępcy	  szefa	  oficerów	  łącznikowych" 01.08.2013

201. CRU/13/0002911 przygotowanie	  programu	  zwiedzania	  miasta	  Szczecin	  dla	  załóg	  z	  rosyjskich	  jednostek 01.08.2013

202. CRU/13/0002871 pełnienie	  funkcji	  "zastępcy	  szefa	  oficerów	  łącznikowych" 01.08.2013

203. CRU/13/0002922 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

204. CRU/13/0002947
koordynacja	  ruchu	  pasażerskiego,	  współpraca	  z	  firmami	  do	  obsługi	  technicznej	  jednostek	  uczestniczących	  w	  finale	  regat,	  współpraca	  z	  

Wydziałem	  Sportu,	  koordynacja	  zwiedzania	  miasta	  dla	  załóg
01.08.2013

205. CRU/13/0002923 kompleksowa	  obsługa	  kawiarenek	  internetowych	  dla	  załóg	  uczestniczących	  w	  finale	  regat 01.08.2013

206. CRU/13/0002946
prowadzenie	  biura	  organizacyjnego	  finału	  regat,	  zapewnienie	  ciągłości	  dostaw	  papieru	  do	  obsługi	  biura	  organizacyjnego,	  wody,	  wspólpraca	  

z	  organizatorami	  koncertu	  Sail	  Szczecin,	  z	  zespołem	  informatyków
01.08.2013

207. CRU/13/0002938
koordynacja	  współpracy	  między	  wszystkimi	  organizatorami	  finału	  regat,	  Marynarką	  Wojenną	  RP,	  koordynacja	  Parady	  pod	  Żaglami,	  bieżąca	  

współpraca	  z	  Sail	  Training	  International,	  koordynacja	  współpracy	  z	  w
01.08.2013


