
Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne
którym wypłacono nagrody w 2017 r. wraz z kwotą nagród i uzasadnieniem

Lp. Nazwisko i imię Kwota
nagrody

w zł

 Uzasadnienie

1. Czołowska Barbara 2000 za  wzorowe i szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych
i pilnych zadań w tym: nadzorowanie i koordynację prac związanych
z przygotowaniem pilotażu wprowadzenia elektronicznego systemu
księgowego  KSAT  w  księgowości  przedszkoli,  nadzorowanie
i koordynację  skutecznej  zmiany  w  zakresie  obsługi  systemu
"Płatnik" w stosunku do 63 przedszkoli oraz nadzór nad sprawnym
wprowadzeniem 227 rachunków bankowych obsługujących wydatki
bieżące,  rachunek wydzielony oraz rachunek funduszu socjalnego
przedszkoli i poradni, za skuteczne i efektywne przejęcie do obsługi
księgowo-finansowej poradni psychologiczno-pedagogicznych

2. Gutalska Elżbieta 5000 za  szczególne  zaangażowanie  i  inicjatywę  w  zakresie  realizacji
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia  11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz.  U.  z 2017 r.  poz.
1851),  w  tym za  sprawowanie  bieżącego nadzoru  nad  zadaniami
realizowanymi  przez  podległych  pracowników  w  zakresie  obsługi
finansowo-księgowej  świadczeń  wychowawczych  w  ramach
programu

3. Lipińska Monika 15000 za  wzorowe  zaangażowanie  w  realizację  zadań  wynikających
z ustawy  z  dnia  11  lutego  2016  r.  o  pomocy  państwa
w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r. poz. 1851). Wysoki poziom
przedsięwziętych  działań  pozwolił  na  sprawne  zakończenie
poprzedniego  i  profesjonalne  zorganizowanie  kolejnego  okresu
świadczeniowego.  Zadania  te  wymagały  szczególnej  atencji  ze
względu  na  zbieg  okresów  składania  wniosków  na  nowy  okres
świadczeniowy  określony  w  ustawie  o  świadczeniach  rodzinnych,
ustawie  o  pomocy  osobom uprawnionym  do  alimentów  i  ustawie
o pomocy  państwa  w  wychowywaniu  dzieci  oraz  konieczność
dostosowania  priorytetów  do  zmian  wprowadzonych  ustawą
o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin
oraz  zmian  w  rozporządzeniach  dotyczących  sposobu  realizacji
zadań  nałożonych  na  samorządy.  Efektywne  współdziałanie
z Miejskim  Ośrodkiem  Pomocy  Rodzinie  zapewniło  m.  in.  płynną
obsługę  przyjmowania  wniosków  poprzez  uruchomienie  punków
przyjęć na stanowiskach Biura Obsługi Mieszkańców Urzędu Miasta
Lublin.  Sprawne  działania  przełożyły  się  na  ilość  i  szybkość
wydanych decyzji w Programie czego efektem była sprawna i szybka
wypłata  świadczeń  dla  uprawnionych  rodzin  zamieszkałych
w Lublinie.

4. Mochol – Dul 
Agnieszka

700 za  szczególne  zaangażowanie  w  wykonywanie  ważnych  i  pilnych
zadań  z  zakresu  aktualizacji  opłat  rocznych  z  tytułu  użytkowania
wieczystego  nieruchomości  Gminy  Lublin,  w  szczególności
polegających  na  sprawnym  zorganizowaniu,  nadzorowaniu
i przeprowadzeniu prac,  które doprowadziły  do zrealizowania poza
ramy  ustalonego  planu  aktualizacji  opłat  z  tytułu  użytkowania
wieczystego nieruchomości Gminy Lublin i przyczynią się do wzrostu
dochodów Gminy Lublin w latach następnych

5. Patoleta Agata
500

za  wsparcie  referatu  ds.  współpracy  międzynarodowej  Kancelarii
Prezydenta  w  zakresie  obsługi  delegacji  zagranicznych  podczas
oficjalnej wizyty z okazji Jubileuszu 700-lecia nadania Lublinowi praw
miejskich oraz za aktywne towarzyszenie delegacji  przez okres jej
pobytu  w  Lublinie,  a  także  za  profesjonalizm  i  zaangażowanie
w przygotowanie i obsługę delegacji.

6. Puton Mirosława

5000

za  szczególne  zaangażowanie  w zakresie  nadzoru  nad  realizacją
zadań wynikających z przepisów ustawy z dnia  11 lutego 2016 r.
o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci  (Dz.  U.  z 2017 r.  poz.



Lp. Nazwisko i imię Kwota
nagrody

w zł

 Uzasadnienie

1851)  w  zakresie  prowadzenia  przez  podległych  pracowników
ewidencji  księgowej,  przekazywania  środków  finansowych  na
realizację  oraz  sporządzania  sprawozdawczości  budżetowej
obejmującej wykorzystanie dotacji

7. Szumlak Irena 15000 za wzorową realizację zadań wynikających z ustawy z dnia 11 lutego
2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1851), w tym nadzór nad właściwym poziomem wydatkowania
środków  na  świadczenia  wychowawcze  oraz  sporządzaniem
sprawozdań w  zakresie  wydatków na  świadczenia  wychowawcze,
liczby  wypłaconych  świadczeń,  struktury  rodzin  pobierających
świadczenie  wychowawcze  oraz  obsługą  realizacji  zadania.
Szczególne zaangażowanie, kreatywność i osobiste współdziałanie
z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Rodzinie w zakresie realizacji ustawy
z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
przyczyniło  się  do  efektywnej  i  sprawnej  wypłaty  świadczeń  dla
uprawnionych rodzin zamieszkałych na terenie Miasta Lublin.

8. Zdunek Małgorzata 700 za  szczególne  zaangażowanie  w  wykonywanie  ważnych  i  pilnych
zadań  nałożonych  przepisami  ustawy  z dnia  20  lipca  2017  r.
o Krajowym  Zasobie  Nieruchomości,  we  współpracy  z  innymi
komórkami organizacyjnymi UM, w szczególności polegających na:
sprawnym  zorganizowaniu  i przeprowadzeniu  prac,  które
doprowadziły  do  sporządzenia  przed  wyznaczonym  terminem
wykazu nieruchomości Skarbu Państwa, dokonaniu w bardzo krótkim
czasie  ustalenia  stanu prawnego i  faktycznego oraz analizy około
3000 nieruchomości,  w tym około 1200 nieruchomości w zakresie
20 atrybutów  ustalających  przydatność  nieruchomości  na  cele
Krajowego Rejestru  Nieruchomości,  pełnieniu  właściwego nadzoru
nad  przeprowadzeniem  aktualizacji  przeszło  3300  opłat  z  tytułu
użytkowania  wieczystego  dla  ponad  200  nieruchomości  Skarbu
Państwa,  wykonywaniu  powyższych  czynności  powodujących
szczególne  obciążenie  obowiązkami  pod  presją  czasu  przy
jednoczesnym  sumiennym  wykonywaniu  stałych  zadań
nadzorowanych  komórek  organizacyjnych  bez  zaniedbania  ich
jakości


