
 

Numer 
umowy 

Data 
zawarcia 

Przedmiot umowy 
Termin 

realizacji 
Strona/y umowy 

Wartość brutto 
umowy 

Data 
rejestracji 

Symbol i numer umowy 
jednostki 

CRU.51.2021 01.09.2021 

Przedmiotem porozumienia 
jest zakup przez OPS w 

Kluczach gorącego posiłku 
uczniom Szkoły Podstawowej 

w kluczach oraz zakupu 
gorącego posiłku uczniom i 

dzieciom przedszkolnym 
Gminy Klucze poprzez 

świadczony przez Szkołę 
catering na podstawie decyzji 

Dyrektora OPS 

01.09.2021 
30.06.2022 

Szkoła 
Podstawowa  
w Kluczach 

3,50 zł – cena 
jednego posiłku 

dla uczniów 
Szkoły 

Podstawowej, 
3,00 zł – cena 

jednego posiłku 
dla dzieci 

przedszkolnych 

01.09.2021 ISUP.421.5.2021 

CRU.52.2021 01.09.2021 
Umowa NR 26/2021  o 
zorganizowanie prac 

interwencyjnych. 

01.09.2021 
31.05.2022 

Powiatowy 
Urząd Pracy  
w Olkuszu 

 01.09.2021 
Umowa NR 26/2021 

o zorganizowanie prac 
interwencyjnych 

CRU.53.2021 01.09.2021 
Umowa o ponoszenie 

odpłatności za pobyt w 
Domu Pomocy Społecznej 

Od 
01.09.2021 

do chwili 
ustania 

potrzeby 
 

Osoba fizyczna 
250,00 zł 

miesięcznie 
01.09.2021 Umowa NR DPS/3/2021 



 

CRU.54.2021 30.08.2021 

Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego na 

terenie Gminy Klucze w 2021 
roku, Strony wprowadzają w 
umowie następujące zmiany: 
wprowadza się załącznik nr 7 

do umowy w postaci 
zaktualizowanej kalkulacji 
przewidywanych kosztów 

realizacji zadania publicznego 
. 

 

Stowarzyszenie 
Forum 

Oświatowe 
„KLUCZE” 

 02.09.2021 

Aneks NR 1 z dnia 
30.08.2021 do Umowy o 

realizację zadania 
publicznego pod 

tytułem: „Prowadzenie 
Placówki Wsparcia 

Dziennego na terenie 
Gminy Klucze w 2021 
roku” do Umowy Nr 

FK.421.1.2021 zawartej 
w dniu 04.01.2021 r., w 

Kluczach. 

CRU.55.2021 19.08.2021 

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 

Dobroczynne: Strony 
wprowadzają w umowie 

następujące zmiany:  
„§2 ust. 1 Umowy otrzymuje 
brzmienie: Termin realizacji 
zadania publicznego ustala 
się: od dnia 01.01.2021 do 

dnia 30.09.2021 
„§2 ust. 2 pkt 2 Umowy 

otrzymuje brzmienie: Termin 
realizacji zadania publicznego 

ustala się: od dnia 
01.01.2021 do dnia 

30.09.2021 
 
 
 

01.01.2021 
30.09.2021 

Chrześcijańskie 
Stowarzyszenie 
Dobroczynne 

 02.09.2021 

Aneks nr 1 z dnia 
19.08.2021 do Umowy o 

realizacje zadania 
publicznego pod 

tytułem: „Obsługa 
dystrybucji żywności w 
Gminie Klucze w 2021 

roku” Umowy Nr 
FK.421.3.2021 zawartej 
w dniu 04.01.2021 r., w 

Kluczach 



 

CRU.56.2021 02.09.2021 

- Specjalistyczne poradnictwo 
w formie prowadzenia grup 
psychoterapeutycznych dla 
osób dorosłych oraz dzieci 

zagrożonych bądź 
doznających przemocy w 

rodzinie w Punkcie 
Interwencji Kryzysowej przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kluczach w terminie od 
02.09.2021 roku do dnia 

31.12.2021 roku. W 
wymiarze 32 godzin. 

-indywidualne poradnictwo 
psychoterapeutyczne dla 

osób dorosłych oraz dzieci 
zagrożonych bądź 

doznających przemocy w 
rodzinie w terminie od dnia 

02.09.2021 roku do dnia 
31.12.2021 roku w wymiarze 
40 godzin dla 20 uczestników 
projektu „Przerwij PrzeMOC” 

realizowanego w ramach 
Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w 
Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie”        z 

dofinansowania Ministerstwa 
Rodziny i Polityki Społecznej. 

 

02.09.2021 
31.12.2021 

Adam Gżyl, 
Prywatna 
praktyka 

psychologiczno - 
seksuologiczna 

150,00 zł/ jedna 
godzina 

świadczenia usług 
02.09.2021 ISUP.1131.4.2021 



 

 
CRU.57.2021 

19.08.2021 

Umowa o współpracy: 
wygłoszenie prelekcji dla 

seniorów „Ośrodka dziennej 
opieki i aktywizacji osób 

niesamodzielnych w 
Kluczach”(32-310) przy ul. 

Rabsztyńskiej 3 

 
 

Spółdzielnia 
Socjalna 
„OPOKA” 

Współpraca na 
zasadzie non 

profit. Strony nie 
wnoszą do 
współpracy 

udziałów 
finansowych. 

06.09.2021 
Umowa o współpracy 

ISUP.421.6.2021 

CRU.58.2021 01.09.2021 

Porozumienie – 
przygotowanie i wydanie 

posiłku zgodnie z 
wymaganiami w zakresie 

dożywiania dzieci i 
młodzieży. 

01.09.2021 
30.06.2022 

Zespół Szkolno – 
Przedszkolny 

Integracyjny Nr 1 
w Olkuszu 

4,50 zł koszt 
jednego posiłku 

08.09.2021 
Porozumienie 

ISUP.421.7.2021 



 

CRU.59.2021 02.09.2021 

Aneks nr 1 do Umowy 
FK.1130.8.201  

Zmianie ulega § 1 umowy w 
ten sposób, że otrzymuje on 

następujące brzmienie: 
 „Na zasadach i warunkach 

określonych w ustawie 
regulującej zasady 

wykonywania zawodu radcy 
prawnego i niniejszej 

Umowie, Zleceniodawca 
zleca Zleceniobiorcy 

świadczenie poradnictwa 
prawnego w Punkcie 

Interwencji Kryzysowej  przy 
Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Kluczach w ramach 
Programu Osłonowego 
„Wspieranie Jednostek 

Samorządu Terytorialnego w 
Tworzeniu Systemu 

Przeciwdziałania Przemocy w 
Rodzinie”, realizacja zadania 

publicznego pod tytułem 
„PRZERWIJ PRZEMOC”. 

 

02.09.2021 
31.12.2021 

Paweł Zieliński 
 

 08.09.2021 

ANEKS nr 1 

do Umowy 
FK.1131.8.2021 o 

świadczenie pomocy 
prawnej 

 



 

CRU.60.2021 24.09.2021 

Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego na 

terenie Gminy Klucze w 2021 
roku, Strony wprowadzają w 
umowie następujące zmiany: 
„Strony zmieniają § 3 ust. 1 

Umowy w ten sposób, że 
otrzymuje on brzmienie: 

„Zleceniodawca zobowiązuje 
się do przekazania na 

realizacje zadania 
publicznego środków w 

wysokości: 110 000,00 zł”. 

 

Stowarzyszenie 
Forum 

Oświatowe 
„KLUCZE” 

 24.09.2021 

Aneks Nr 2 z dnia 
24.09.2021 r., do 

Umowy o realizacje 
zadania publicznego 

pod tytułem: 
„Prowadzenie Placówki 
Wsparcia Dziennego na 
terenie Gminy Klucze w 
2021 roku” do Umowy 

Nr FK. 421.1.2021 
zawartej w dniu 
04.01.2021 r., w 

Kluczach. 

CRU.61.2021 28.09.2021 

Przedmiotem umowy jest 
ustalenie zasad i warunków 
odbycia stażu przez Stażystę 

(Uczestnika Projektu), 
biorącego udział w projekcie 
„Efektywni na rynku pracy”.  

01.10.2021 
31.12.2021 

J&J Group 
Karolina 

Chadzypanagiotis 
- Jurkiewicz 

 28.09.2021 

Umowa Trójstronna NR 
42/2021 o organizacje 
stażu  realizowanego w 

ramach projektu 
„Efektywni na rynku 

pracy” Numer projektu: 
RPMP.08.02.00-12-

0171/20 

 

Klucze, 08.10.2021 


