
 

Numer 
umowy 

Data 
zawarcia 

Przedmiot umowy 
Termin 

realizacji 
Strona/y umowy 

Wartość brutto 
umowy 

Data 
rejestracji 

Symbol i numer umowy 
jednostki 

CRU.74.2021 08.11.2021 

Aneks nr 1 Następującej 

treści: 

§ 1 

§2 ust 3 Umowy otrzymuje 

brzmienie: 

„Szacunkowa całkowita 

wartość wynagrodzenia 

wynosi 24 530,00 zł brutto 

(słownie; dwadzieścia 

cztery tysiące pięćset 

trzydzieści złotych 

00/100).” 

04.01.2021 
31.12.2021 

Spółdzielnia 
Socjalna „OPOKA” 

24 530,00 zł 08.11.2021 
Aneks nr 1 do Umowy 

FK.421.8.2021 zawartej 
w dniu 04.01.2021 

CRU.75.2021 08.11.2021 

Rozwiązanie umowy zlecenia  
FK.261.2.2020 zawartej w 
dniu 22 lipca 2020 roku na 
mocy porozumienia stron.  

16.11.2021 Osoba fizyczna  08.11.2021  

CRU.76.2021 08.11.2021 

Rozwiązanie umowy zlecenia  
FK.1131.19.2020 zawartej w 

dniu 10 sierpnia 2020 roku na 
mocy porozumienia stron. 

16.11.2021 Osoba fizyczna  08.11.2021  



 

CRU.77.2021 02.11.2021 

Przedmiotem umowy jest 

opracowanie przez Eksperta 

zewnętrznego Planu 

Wdrożeniowego Centrum 

Usług Społecznych zgodnie z 

Regulaminem Konkursu 

„Wsparcie tworzenia centrów 

usług społecznych i rozwój 

dostarczanych przez nie 

usług”. 

 

02.11.2021 
31.12.2021 

Radca prawny 
Łukasz Dobrek, 

prowadzący 
Kancelarię Radcy 

Prawnego pod 
nazwą „Kancelaria 

Prawna 
Doradztwo 

Gospodarcze” 

150,00 zł/ 
godzina  

25.11.2021 ISUP.1131.6.2021 

CRU.78.2021 26.11.2021 

Do umowy nr FK.261.1.2020 z 
dnia 23 lipca 2020 po ust. 9 

wprowadza się ust. 10 w 
następującym brzmieniu:         

1. Wykonawca 
zobowiązuje się do zbierania i 
przechowywania próbek 
potraw zgodnie z osobnymi 
przepisami. 
2. Wykonawca 
zobowiązuje się na bieżąco 
odbierać resztki 
pokonsumpcyjne.” 

 

 
Spółdzielnia 

Socjalna „OPOKA” 
  26.11.2021 

Aneks nr 1 zawarty w 
Kluczach w dniu 

26.11.2021 roku do 
Umowy nr 

FK.261.1.2020.z dnia 23 
lipca 2020 



 

CRU.79.2021 12.11.2021 

Zleceniobiorca przyjmuje 
reprezentację Zleceniodawcy, 

działającego w sprawie o 
wyznaczenie przedstawiciela  
- kuratora dla nieznanego z 

miejsca pobytu. 

12.11.2021 
do chwili 
ustania 

potrzeby. 

Paweł Zieliński, 
wpisany na listę 

radców prawnych 
w Okręgowej Izbie 
Radców Prawnych 

w Krakowie pod 
nr kr 2264, 

prowadzącym 
Kancelarię Radcy 

Prawnego  

316,11 zł  26.11.2021 ISUP.1131.7.2021 



 

CRU.80.2021 10.11.2021 

Aneks nr 1 następującej treści: 

1.            W związku ze wzrostem 

liczby osób zgłaszających się do 

objęcia pomocą udzielenia posiłku 

oraz jednoczesnym wzrostem 

wydanych decyzji w tej sprawie, 

czego skutkiem jest wykorzystanie 

na realizacje zadania w okresie od 

01.01.2021 r. do 31.10.2021 r. 

kwoty 184 080,00 zł (słownie: sto 

osiemdziesiąt cztery tysiące 

osiemdziesiąt złotych 00/100) na 

podstawie §15 ust 1 umowy Nr. 

FK.421.2.2021 zawartej w dniu 

04.01.2021 r. w Kluczach o 

realizację zadania publicznego pn. 

,,Udzielenie osobom uprawnionym 

posiłku w ramach wieloletniego 

rządowego programu „Posiłek w 

szkole i w domu” na terenie Gminy 

Klucze w 2021 roku”,, strony 

zmieniają umowę Nr.FK.421.2.2021 

zawartą w dniu 04.01.2021 r. w 

Kluczach. w ten sposób, że:  

§ 1 

1)            § 3 ust. 1 Umowy w ten 

sposób, że otrzymuje on brzmienie: 

„Zleceniodawca zobowiązuje się do 

przekazania na realizację zadania 

publicznego środków finansowych 

w wysokości 234 330,00 zł (słownie: 

dwieście trzydzieści cztery tysiące 

trzysta trzydzieści złotych 00/100), 

 

04.01.2021 
31.12.2021 

Spółdzielnia 
Socjalna „OPOKA” 

 30.11.2021 

ANEKS nr 1 z dnia 
10.11.2021 do Umowy o 

realizacje zadania 
publicznego pod 

tytułem: „Udzielenie 
osobom uprawnionym 

posiłku w ramach 
wieloletniego 

rządowego programu 
„Posiłek w szkole i w 

domu” na terenie 
Gminy Klucze w 2021 

roku do umowy nr 
FK.421.2.2021 zawartej 

w dniu 04.01.2021 w 
Kluczach. 

Klucze, 08.12.2021 


