Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne, którzy
otrzymali nagrody w 2016 r. wraz z kwotą nagród
Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie

1.

Adamczyk Jacek

Wydział Architektury
i Budownictwa

700,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wzorową
organizację pracy referatu ds. zgłoszeń
architektoniczno – budowlanych,
profesjonalną obsługę interesantów,
a także opiekę merytoryczną i efektywną
pomoc w rozwoju zawodowym nowo
zatrudnionemu pracownikowi

2.

Adamowicz Anna

Wydział Podatków

3 000,00 zł

za sprawne koordynowanie powierzonych
zadań skutkujące osiągnięciem
stawianych celów zapewniających
wpływy z tytułu podatków lokalnych, stałe
podnoszenie kompetencji w zakresie
znajomości przepisów prawa
stosowanego w procesie podejmowania
decyzji, kreatywność i inicjatywę
w usprawnianiu pracy kierowanego
Wydziału oraz samodzielność
i skuteczność w realizacji trudnych
i pilnych zadań, wspieranie rozwoju
pracowników, a także szczególne
zaangażowanie podczas kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie

3.

Bednarski Maciej

Wydział Komunikacji

580,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych w procesie
wydawania decyzji o wyrejestrowaniu
pojazdów z urzędu

4.

Bieżyca Bożena

Wydział Podatków

500,00 zł

za sumienne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego osobom
fizycznym

5.

Blicharska Barbara Wydział Komunikacji

700,00 zł

za duże zaangażowanie, wzorowe
wykonywanie obowiązków służbowych,
szczególną dbałość o przyjmowanie
wniosków i wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

6.

Bochniak
Stanisław

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych

7.

Bocian Paweł

Wydział Podatków

850,00 zł

za samodzielne, wzorowe i sprawne
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osobom fizycznym, stałe
podnoszenie kompetencji w zakresie
przepisów prawa, orzecznictwa
sądowego oraz znajomości literatury
fachowej i umiejętne ich stosowanie
w procesie podejmowania decyzji,

8.

Bogusz Dariusz

Wydział Komunikacji

1800,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników indywidualnych
i zespołowych w realizowaniu zadań,
szczególne zaangażowanie
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań,
w tym wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków i powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie

9.

Boguta Ewa

Wydział Architektury
Budownictwa i Urbanistyki

1200,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie powierzonych zadań,
troskę o ich najwyższą jakość, doskonałą
znajomość przepisów i pogłębianie wiedzy
specjalistycznej oraz umiejętne jej
stosowanie w praktyce, zapewnienie
wsparcia swoją wiedzą i doświadczeniem
pracownikom wydziału oraz innym
jednostkom organizacyjnym, a także za
wykonywanie zadań wykraczających poza
standardowy zakres obowiązków

10.

Borowski Andrzej

Wydział Komunikacji

1000,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność pracownika
oraz osiąganie szczególnych wyników
indywidualnych i zespołowych
w realizowaniu zadań, szczególne
zaangażowanie pracownika
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań,
w tym wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków i powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami,
a także aktrywny udział we wdrożeniu
i przeprowadzeniu w 2016 r. oceny
w ramach systemu zarządzania jakością
metodą CAF oraz uzyskanie
poświadczenia skutecznego użytkownika
CAF

11.

Bulińska Anna

Wydział Podatków

1000,00 zł

za wzorowe, solidne i sprawne
wykonywanie obowiązków służbowych,
stałe podnoszenie kompetencji
w zakresie przepisów prawa
stosowanego w procesie podejmowania
decyzji, inicjatywę w usprawnianiu
organizacji pracy referatu, dobre wyniki
pracy osiągane przez referat oraz
szczególne zaangażowanie przy
wykonywaniu zadań ważnych i pilnych

2500,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, szczególne zaangażowanie
i efektywny nadzór nad postępowaniem
podatkowym zakończonym prawomocną
decyzją utrzymaną w mocy
w postępowaniu odwoławczym, w wyniku
którego do budżetu miasta Lublin
wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu
podatku od nieruchomości od osób
prawnych w wysokości ponad 700 tys. zł,
a także za stałe podnoszenie kwalifikacji
zawodowych mających szczególne
znaczenie przy realizacji powierzonych
zadań

1400,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie ważnych zadań
związanych z funkcjonowaniem Wydziału,
w tym sprawowanie zastępstwa dyrektora
Wydziału pod jego nieobecność oraz za
wzorowe i samodzielne realizowanie
nadzoru nad referatem ds. dotacji dla
przedszkoli, szkół i placówek
prowadzonych przez podmioty inne niż
jednostka samorządu terytorialnego oraz
nad referatem ds. budżetu i księgowości,

12.

Burek Piotr

Wydział Oświaty
i Wychowania

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
w szczególności zaś za przygotowanie
i wdrożenie nowych regulacji prawnych
i organizacyjnych związanych
z udzielaniem dotacji oraz objęciem szkół
i placówek tzw. centralizacją w zakresie
podatku od towarów i usług, a także za
współpracę ze szkołami i innymi
jednostkami w zakresie realizowanych
zadań, co znalazło wyraz m.in.
W pozytywnych wynikach kontroli
prowadzonych przez uprawnione
instytucje

13.

Chmielewska
Anna

Wydział Podatków

1000,00 zł

za wzorowe i sprawne wykonywanie
obowiązków służbowych, właściwą
organizację pracy referatu pozwalającą
na osiągnięcie dobrych wyników,
zaangażowanie w realizację szczególnie
pilnych zadań

14.

Chołożyńska
Magdalena

Wydział Podatków

700,00 zł

za wykonywanie zadań powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami
w sposób wzorowy i solidny, oraz
wyróżniający się stosunek do
interesantów

15.

Ciemińska Alina

Wydział Komunikacji

750,00 zł

za innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników w realizowaniu
zadań zespołowych, a także
wykazywanie się inicjatywą
w rozwiązywaniu spraw szczególnie
skomplikowanych

16.

Ciesielska Marta

Wydział Komunikacji

900,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, w szczególności za
wnoszenie znaczącego wkładu w jakość
procesów pracy w referacie praw jazdy
oraz za wysoki poziom wiedzy fachowej

17.

Ciszewska
Jadwiga

Wydział Architektury
i Budownictwa

900,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych i działania usprawniające
pracę referatu

18.

Cyrankiewicz
Danuta

Wydział Podatków

500,00 zł

za wzorowe i sumienne wykonywanie
zadań z zakresu wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego osobom
fizycznym

19.

Czernicki
Sylwester

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych

20.

Czołowska
Barbara

Wydział Oświaty
i Wychowania

4000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
związanych projektem „Opracowanie
i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin” w zakresie
koordynacji prac sekcji oświatowych
związanych z placówkami szkolnymi oraz
aktywne uczestnictwo w ich pracach

21.

Czyżewska
Krystyna

Wydział Komunikacji

650,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

22.

Dec Janusz

Wydział Komunikacji

750,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, efektywną
pomoc w rozwoju zawodowym nowo
zatrudnionego pracownika oraz
wyróżniający się stosunek do

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
interesantów

23.

Domaszewski
Maciej

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za sumienne i wzorowe wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

24.

DumkiewiczSprawka Ewa

Wydział Oświaty
i Wychowania

4000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
związanych z realizacją projektu
„Opracowanie i wdrożenie
zintegrowanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin”, tj. za
koordynację strategiczną w zakresie
całości prac sekcji oświatowych oraz
aktywne uczestnictwo w ich pracach

25.

Dziadko Danuta

Wydział Komunikacji

650,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

26.

Furdzik Brygida

Wydział Komunikacji

750,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i interesantów oraz wysoką efektywność
pracy

27.

Gajak Joanna

Wydział Geodezji

1000,00 zł

za duże zaangażowanie, wyróżniający się
stosunek do współpracowników,
znaczący wkład w sprawne
funkcjonowanie Wydziału Geodezji oparty
o przyjęty system zarządzania jakością,
właściwą koordynację i nadzór
zapewniający płynność i terminowość
realizowanych zadań oraz za duże
zaangażowanie w pracach zespołów
zadaniowych tj. Zespołu ds. nazewnictwa
ulic i placów publicznych w Mieście Lublin
oraz Zespołu ds. opracowania i realizacji
„Programu Zagospodarowania Doliny
Bystrzycy”

28.

Gałus Stanisław

Wydział Ochrony
Środowiska

350,00 zł

za samodzielne, sprawne i rzetelne
prowadzenie spraw z zakresu
administracji geologicznej

29.

Gąsior Dorota

Wydział Spraw
Administracyjnych

1050,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników indywidualnych
i zespołowych w realizowaniu zadań,
szczególne zaangażowanie
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań,
także wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków i powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami oraz
za koordynację i aktualizację portalu
"pojedynczego punktu kontaktowego"

GładoszTarnowska
Grażyna

Wydział Podatków

760,00 zł

za zaangażowanie i samodzielne
wykonywanie obowiązków służbowych
w ramach procesu opodatkowania
nieruchomości oraz zaangażowanie przy
realizacji dodatkowych i pilnych zadań

Gołębiowski
Roman

Wydział Komunikacji

900,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, w szczególności wnoszenie
znaczącego wkładu w jakość procesów

30.

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
pracy w referacie rejestracji i oznaczania
pojazdów oraz za wysoki poziom wiedzy
fachowej

31.

Graniczka Adriana Wydział Komunikacji

600,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz wysoką
efektywność pracy

32.

Gryta –
Moszyńska
Danuta

Wydział Komunikacji

650,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

33.

Gutalska Elżbieta

Wydział Budżetu
i Księgowości

3000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
i inicjatywę w wykonywanie obowiązków
służbowych, udział we wdrażaniu
jednolitych zasad rachunkowości
w jednostkach organizacyjnych,
opracowanie zasad księgowania
w związku z centralnym rozliczaniem
podatku od towarów i usług przez Gminę
Lublin oraz szczególne zaangażowanie
podczas kontroli Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Lublinie

2800,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
związanych z realizacją projektu
"Opracowanie i wdrożenie
zintegrowanego systemu
informatycznego dal jednostek
oświatowych miasta Lublin", tj.
za aktywną pracę przy opracowywaniu,
tworzeniu o uzgadnianiu polityki
rachunkowości dla jednostek
oświatowych

7000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
i inicjatywę w czasie wdrożenia oraz
realizacji nowego zadania wynikającego
z ustawy o pomocy państwa w
wychowywaniu dzieci z 11 lutego 2016 r.,
w tym sprawowanie skutecznego,
bieżącego nadzoru nad zadaniami
realizowanymi przez podległych
pracowników w zakresie obsługi
finansowo-księgowej świadczeń
wychowawczych

34.

Hagemejer
Mirosław

Wydział Architektury
i Budownictwa

800,00 zł

za zaangażowanie i inicjatywę
w podnoszenie jakości zadań
realizowanych przez Wydział Architektury
i Budownictwa, podejmowanie i realizację
zadań w zakresie usprawniania pracy,
przeciwdziałanie potencjalnym sytuacjom
kryzysowym, wykonywanie zadań spoza
standardowego zakresu obowiązków
służbowych, w tym związanych
z pozyskiwaniem, udostępnianiem
i wykorzystywaniem danych
przestrzennych oraz przygotowaniem
budowy modelu 3D miasta

35.

Husak Anna

Wydział Podatków

850,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, stałe
podnoszenie kompetencji w zakresie
przepisów prawa stosowanego w
procesie podejmowania decyzji,
zaangażowanie w wykonywaniu zadań
ważnych i pilnych

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
1500,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych oraz szczególne
zaangażowanie w prowadzone
postępowanie podatkowe wymagające
wnikliwej analizy stanu prawnego
i faktycznego, zakończone prawomocną
decyzją utrzymaną w mocy
w postępowaniu odwoławczym, w wyniku
którego do budżetu miasta Lublin
wpłynęły dodatkowe dochody z tytułu
podatku od nieruchomości od osób
prawnych w wysokości ponad 700 tyś. zł

36.

Jachacz Anna

Wydział Komunikacji

650,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

37.

Jankowski Cezary

Wydział Komunikacji

600,00 zł

za innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników w realizowaniu
zadań zespołowych

38.

Jarosiński
Mirosław

Wydział Oświaty
i Wychowania

4000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
związanych projektem „Opracowanie
i wdrożenie zintegrowanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin” w zakresie
koordynacji prac sekcji oświatowych
związanych z placówkami szkolnymi oraz
aktywne uczestnictwo w ich pracach

39.

Jedziniak Andrzej

Wydział Geodezji

1700,00 zł

za duże zaangażowanie w realizację
powierzonych zadań, w szczególności za
realizację procesu wypłaty odszkodowań
za przejmowane nieruchomości w
ramach tzw. procedury ZRID,
wyróżniający się stosunek do
współpracowników oraz wprowadzanie
w działalności wydziału innowacyjności
opartej o narzędzia informatyczne

40.

Jędrzejewska –
Kozłowska Beata

Biuro Zarządzania Energią

1200,00 zł

za duże zaangażowanie w wykonywanie
powierzonych zadań, w tym
wykraczajacych poza standardowy
zakres obowiązków, szczególne
zaangażowanie w przeprowadzenie
przetargu na zakup energii elektrycznej
dla jednostostek miasta, innowacyjność
oraz szeroką i stale pogłębianą wiedzę
specjalistyczną,

4000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w realizację zadań związanych
z realizacją projektu Plan Gospodarki
Niskoemisyjnej, a także za aktywne
promowanie Gminy Lublin oraz projektu
PGN wśród ekspertów krajowych
i zagranicznych m.in. podczas:
Międzynarodowej Konferencji
ECOFORUM „Po pierwsze środowisko”,
konferencji „Nie truj powietrza – miej
wpływ na to czym oddychasz”,
I Międzynarodowej Konferencji IGPiM
„Miasteczko i wieś przyszłości”, IV.
Spotkaniu Koalicji na rzecz utworzenia
Krajowego Systemu Zrównoważonego
Gospodarowania Energią, seminarium
„Instalacje zielonych dachów i żyjących
ścian jako innowacyjne działania

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
uwzględniane w lokalnych planach
gospodarki niskoemisyjnej” i innych

41.

Kępa Tomasz

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

1000,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność pracownika
oraz osiąganie szczególnych wyników
indywidualnych i zespołowych
w realizowaniu zadań, szczególnie
ważnych i pilnych, wykraczających poza
standardowy zakres obowiązków
i powodujących szczególne obciążenie
obowiązkami, sprawne przygotowanie
i przeprowadzenie naboru w 2016 r.
wniosków na najem mieszkań
komunalnych

42.

Kmieć Michał

Wydział Komunikacji

900,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, w szczególności wnoszenie
znaczącego wkładu w jakość procesów
pracy w referacie ewidencji pojazdów
oraz za wysoki poziom wiedzy fachowej

43.

Kociuba – Grenda
Joanna

Wydział Komunikacji

460,00 zł

za zaangażowanie w wykonywanie
powierzonych zadań oraz wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i interesantów

44.

Kokoszka Anna

Wydział Podatków

600,00 zł

za sumienne i pełne zaangażowania
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osobom fizycznym

45.

Kordowska –
Czornak Aneta

Wydział Podatków

550,00 zł

za sumienne i pełne zaangażowania
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osobom fizycznym

46.

Kordyga Anna

Wydział Komunikacji

430,00 zł

za samodzielne i pełne zaangażowania
wykonywanie obowiązków służbowych
i wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

47.

Kowalczyk Anita

Wydział Komunikacji

530,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

48.

Kulik Katarzyna

Wydział Komunikacji

580,00 zł

za sumienne i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

49.

Kwaśniewski
Sylwester

Wydział Sportu i Turystyki

1200,00 zł

za wyróżniającą się postawę w zakresie
działalności kontrolnej i przeprowadzania
postępowań wyjaśniających skutkujących
zwrotem nienaleznie pobranej dotacji

50.

Lebioda Anna

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

800,00 zł

za profesjonalne nadzorowanie
i wykonywanie prac związanych
z przygotowywaniem wykazów
finansowych celem wypłaty dodatków
mieszkaniowych, dobrą znajomość
przepisów niezbędnych do wykonywania
obowiązków, co gwarantuje wysoki
poziom merytoryczny realizowanych
zadań, gotowość do uczestnictwa
w organizowanych szkoleniach, nadzór
nad wdrażaniem programu dodatków
mieszkaniowych KSAT – DOM oraz
tworzenie bardzo przyjaznej atmosfery

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
w zespole

51.

Lipińska Ewa

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

1800,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność pracownika
oraz osiąganie szczególnych wyników
indywidualnych i zespołowych
w realizowaniu zadań, szczególne
zaangażowanie pracownika
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań,
także wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków i powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami oraz
sprawne przeprowadzenie naboru
w 2016 r. wniosków na najem mieszkań
komunalnych

52.

Łukasik Elżbieta

Wydział Architektury
i Budownictwa

733,00 zł

za samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wykonywanie
zadań powierzonych w związku
z długotrwałą nieobecnością
bezpośredniego przełożonego,
wyróżniający się stosunek do klientów
oraz umiejętne wypracowywanie
rozwiązań problemów pojawiających się
w procesie wydawania decyzji

53.

Łuszczew
Samanta

Wydział Komunikacji

700,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i interesantów oraz wysoką efektywność
pracy

54.

Łyś Grażyna

Wydział Podatków

600,00 zł

za sumienne i pełne zaangażowania
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osobom fizycznym

55.

Machaj Krzysztof

Wydział Komunikacji

900,00 zł

za samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników indywidualnych
w realizowaniu ważnych i pilnych zadań

56.

Majewski Juliusz

Wydział Architektury
Budownictwa i Urbanistyki

1200,00 zł

za jakość realizowanych zadań ważnych
dla rozwoju i funkcjonowania miasta,
w tym finansowanych ze środków
europejskich, dużą wiedzę
specjalistyczną oraz umiejętność
zastosowania jej w praktyce i przekazania
podwładnym, motywowanie pracowników
do osiągania wyższej skuteczności
i jakości pracy oraz keatywne
rozwiązywanie potencjalnych sytuacji
kryzysowych

57.

Patoleta Agata

Wydział Sporu i Turystyki

1200,00 zł

za wyróżniającą się postawę w zakresie
realizacji Strategii rozwoju turystyki,
w tym pracę przy projekcie „Lubelska
Karta Turystyczna” oraz „Sportival Lublin”

58.

Malicka-Ząbek
Beata

Wydział Architektury
i Budownictwa

1200,00 zł

za kreatywność i wysoką jakość
realizowanych zadań w zakresie
wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, dużą i stale pogłębiana wiedzę
specjalistyczną oraz umiejętność
zastosowania jej w praktyce i przekazania
podwładnym, a także wykonywanie
zadań wykraczających poza standardowe

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
obowiązki służbowe w tym
koordynowanie spraw związanych
z procedurą budowy pomników

59.

Marczewska
Wioleta

Wydział Podatków

550,00 zł

za sumienne i pełne zaangażowania
wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego osobom fizycznym

60.

Matuszak Elżbieta

Wydział Planowania

800,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie zadań oraz skuteczną
organizację czasu pracy wydziału,
w szczególności w zakresie:
przygotowywania 15 uchwał
planistycznych, wydawania wypisów
i wyrysów z mpzp (ok. 1500 szt.), a także
za zapewnienie właściwego
funkcjonowania i rozbudowy zakresu
informacyjnego geoportalu miejskiego

61.

Mazur Lesław

Wydział Spraw
Administracyjnych

1 050,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność oraz osiąganie
szczególnych wyników indywidualnych
i zespołowych w realizowaniu zadań
i pracy ewidencji dowodów osobistych
i zameldowań w aplikacji Źródło,
zaangażowanie pracownika
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań,
w tym wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków i powodujących
dodatkowe obciążenie obowiązkami

3 000,00 zł

za całokształt długoletniej pracy
zawodowej, szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
oraz stwarzanie przyjaznego klimatu do
interesariuszy Urzędu Miasta Lublin,
czego wyrazem było nadanie
przez Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej Złotego Medalu za Długoletnią
Służbę współpracy i obsługi

62.

63.

Mazur Piotr

Mącik Hubert

Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków

Biuro Miejskiego
Konserwatora Zabytków

645,00 zł

za wyjątkowe zaangażowanie
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań
wynikających ze szczególnej potrzeby
pracodawcy

1 671,70 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz za wysoko
ocenioną przez członków Komitetu
Sterującego pracę w ramach projektu
„Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej
i dawnego Podzamcza w Lublinie
poprzez ożywienie gospodarcze obszaru
za pomocą zintegrowanej poprawy
zarządzania zasobem komunalnym,
działań społecznych i poprawy stanu
zabudowy zabytkowej – uzupełnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla
wskazanego obszaru”.

1200,00 zł

za duże zaangażowanie w wykonywanie
ważnych i pilnych zadań, także
wykraczających poza standardowy zakres
obowiązków, przygotowanie projektu
"Rewitalizacja obszaru ul. Lubartowskiej
i dawnego Podzamcza w Lublinie poprzez

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
ożywienie gospodarcze obszaru za
pomocą zintegrowanej poprawy
zarządzania zasobem komunalnym,
działań społecznych i poprawy stanu
zabudowy zabytkowej - uzupełnienie
Programu Rewitalizacji Lublina dla
wskazanego obszaru" oraz wniosku do
programu Ministra Rozwoju "Modelowa
Rewitalizacja Miast", który uzyskał
dofinansowanie Ministerstwa

64.

Mochol – Dul
Agnieszka

Wydział Gospodarowania
Mieniem

1100,00 zł

za samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, szczególne
zaangażowanie w wykonywanie ważnych
i pilnych zadań z zakresu realizacji
dochodów Gminy Lublin, takich jak
aktualizacja opłat rocznych z tytułu
użytkowania wieczystego, wyróżniający
się stosunek do interesantów podczas
negocjacji stawek czynszu za dzierżawę
nieruchomości Gminy Lublin skutkujący
zwiększeniem liczby zawartych umów
oraz osiąganych z tego tytułu dochodów,
wykonywanie zadań wykraczających
poza zakres obowiązków poprzez
aktywne uczestnictwo w zespołach
zadaniowych tj. zespołu ds. budowy,
modernizacji przystanków i węzłów
przesiadkowych zintegrowanych z innymi
rodzajami transportu, zespołu ds.
opracowania procedury postępowania
z nieruchomościami przejętymi w ramach
ZRID

65.

Nahuluk Arkadiusz Wydział Gospodarowania
Mieniem

2500,00 zł

za szczególne zaangażowanie
i samodzielność w wykonywaniu
powierzonych zadań, szczególne
zaangażowanie w realizację ważnych
i pilnych zadań z zakresu realizacji
dochodów Gminy Lublin, takich jak
nadzór nad przygotowywaniem
nieruchomości do sprzedaży oraz
ustalanie ograniczonych praw
rzeczowych, znaczący wkład w poprawę
jakości realizowanych zadań i
funkcjonowania Wydziału
Gospodarowania Mieniem

66.

Najda Agnieszka

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

800,00 zł

za sumienne i dokładne wykonywanie
powierzonych obowiązków poparte
wiedzą fachową i doskonałą znajomością
przepisów, stałe pogłębianie kompetencji,
wysoki poziom merytoryczny
realizowanych zadań oraz terminowość
przy wydawaniu decyzji
administracyjnych, pomimo znacznego
obciążenia stanowiska zadaniami,
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów oraz
tworzenie bardzo dobrej atmosfery pracy

67.

Nowakowska
Iwona

Wydział Oświaty
i Wychowania

1400,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań
związanych z planowaniem, inicjowaniem
i nadzorem nad pozyskiwaniem środków
zewnętrznych na realizację projektów
i programów z zakresu oświaty
i wychowania, w tym w szczególności

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
środków europejskich na rozwój
wychowania przedszkolnego, szkolnictwa
zawodowego i ogólnego oraz za nadzór
i wsparcie szkół w zakresie przygotowania
diagnoz i planów działań niezbędnych do
aplikowania o środki europejskie do roku
2025”

68.

Ostrowski Jerzy

Wydział Bezpieczeństwa
Miasta i Zarządzania
Kryzysowego

1700,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wypełnianie powierzonych obowiązków
oraz podejmowanie licznych inicjatyw
ukierunkowanych na usprawnienie
współpracy ze służbami
odpowiedzialnymi za zapewnienie
bezpieczeństwa i porządku publicznego
na terenie miasta Lublin, szczególnie
w sytuacjach kryzysowych jak również za
wzorową koordynację realizacji zadań
w ramach projektu "Bezpieczna szkoła
w strefie Schengen", sprawowanie
kontroli nad prawidłowością
i efektywnością działań podejmowanych
podczas projektu a także za gospodarne
i efektywne, skuteczne i terminowe
wykonywanie przydzielonych zadań

69.

Ozimek Iwona

Wydział Podatków

720,00 zł

za wykonywanie zadań powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami
w sposób wzorowy i solidny, a także
budowanie właściwego kontaktu ze
współpracownikami i interesantami

70.

Agres Paweł

Wydział Podatków

560,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, doskonałą
znajomość przepisów i dążenie do
stałego podnoszenia kompetencji, oraz
wzorowy stosunek do interesantów
i współpracowników

71.

Pawlikowska
Hanna

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni

1200,00 zł

za duże zaangażowanie w wykonywanie
zadań, w szczególności ważnych i pilnych
oraz powodujących szczególne
obciążenie obowiązkami, troskę o wysoką
jakość przestrzeni, w tym realizację
kolejnych etapów projektu zielonych
skwerów w ścisłym centrum miasta,
wiedzę specjalistyczną i dążenie do
stałego podnoszenia kompetencji

72.

Piątkowski
Wiesław

Wydział Ochrony
Środowiska

1000,00 zł

za szczególnie sprawne załatwianie
spraw związanych z inwestycjami
o znaczeniu kluczowym dla miasta,
rozwiązywanie problemów wynikających
z obecności na terenie miasta zwierząt
dzikich, dużą wiedzę fachową i
umiejętność jej skutecznego
zastosowania w praktyce

73.

Pilipczak Łukasz

Wydział Komunikacji

700,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, w tym
prowadzenie protokołów zniszczenia
druków ścisłego zarachowania i tablic
rejestracyjnych

74.

Piotrowski Michał

Wydział Komunikacji

680,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wysoką
efektywność pracy i wyróżniający się
stosunek do współpracowników
i interesantów

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie

75.

Polak Aldona

Wydział Podatków

720,00 zł

za zaangażowanie i samodzielność
w wykonywaniu obowiązków służbowych
związanych z opodatkowaniem
nieruchomości, dużą wiedzę
specjalistyczną i dążenie do stałego
podnoszenia kompetencji w zakresie
znajomości przepisów prawa

76.

Puton Mirosława

Wydział Budżetu
i Księgowości

3000,00 zł

za szczególne zaangażowanie podczas
kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie, wykonywanie zadań
powodujących szczególne obciążenie
obowiązkami, nadzór nad projektami
inwestycyjnymi finansowanymi ze
środków Unii Europejskiej, udział we
wdrażaniu jednolitych zasad
rachunkowości w jednostkach
organizacyjnych, koordynowanie prac
nad opracowaniem zasad księgowania
w związku z centralnym rozliczaniem
podatku od towarów i usług przez Gminę
Lublin

4000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
związanych zrealizacją projektu
"Opracowanie i wdrożenie
zintegorwanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin", tj. za
koordynację strategiczną w zakresie
całości prac sekcji finansowych,
stworzenie koncepcji ujednolicenia
polityki finansowej miasta w zakresie
oświaty oraz aktywne uczestnictwo w ich
pracach

7000,00 zł

za szczególne zaangażowanie
i inicjatywę w zakresie sprawnego
i terminowego wdrożenia zadań
wynikających z przepisów ustawy
o pomocy państwa w wychowywaniu
dzieci z 11 lutego 2016 r. tj. nadzór nad
prowadzeniem ewidencji księgowej,
przekazywaniem środków finansowych
na realizację wypłat, a także
sporządzaniem sprawozdawczości
budżetowej w zakresie wykorzystania
dotacji przez podległych pracowników

5000,00 zł

za wykonywanie zadań powodujących
szczególne obciążenie obowiązkami,
w szczególności koordynację
postępowania przetargowego
dotyczącego wykonania kompleksowej
obsługi bankowej Gminy Lublin,
samorządowych instytucji kultury oraz
samodzielnego publicznego zakładu
opieki zdrowotnej

77.

Raczkowski Jan

Wydział Podatków

710,00 zł

za zaangażowanie i samodzielne
wykonywanie obowiązków służbowych,
realizację działań z zakresu
opodatkowania nieruchomości, doskonałą
wiedzę specjalistyczną oraz dążenie do
stałego podnoszenia kompetencji
w zakresie znajomości przepisów prawa

78.

Romańczuk
Mirosław

Wydział Oświaty
i Wychowania

800,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
zadań związanych z realizacją obowiązku

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
dowożenia uczniów do szkół i ośrodków
oraz przyznawaniem stypendiów
szkolnych; wykonywanie zadań
wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków w ramach
wprowadzania danych dotyczących
pomocy materialnej dla uczniów do baz
danych oświatowych sporządzanych
w systemie informacji oświatowej oraz
koordynowanie działań związanych
z realizacją oświatowych programów
rządowych i samorządowych

79.

Rutkowska Aneta

Wydział Komunikacji

700,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i interesantów oraz wykazywanie się
inicjatywą w rozwiązywaniu problemów
związanych z realizowanymi zadaniami

80.

Rybak –
Krasnodębska
Anna

Wydział Architektury
i Budownictwa

700,00 zł

za wzorowe wypełnianie obowiązków
służbowych, umiejętność rozwiązywania
skomplikowanych problemów
wynikających z procesu wydawania
decyzji, inicjatywę i samodzielność
w realizacji zadań, w tym w ramach
porządkowania akt archiwalnych oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

81.

Skiba Katarzyna

Wydział Podatków

450,00 zł

za sumienne, solidne i pełne
zaangażowania wykonywanie
obowiązków służbowych wynikających
z zakresu czynności

82.

Smal – Chudzik
Marta

Wydział Ochrony
Środowiska

1400,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie powierzonych zadań,
skuteczny nadzór nad systemem
gospodarki odpadami komunalnymi,
współpracę ze Związkiem Komunalnym
Gmin Ziemi Lubartowskiej przy wspólnej
budowie Zakładu Zagospodarowania
Odpadów w Wólce Rokickiej oraz
inicjowanie i realizację szeregu
przedsięwzięć proekologicznych o
charakterze informacyjno-edukacyjnym
dla mieszkańców i podmiotów
gospodarczych w ramach środków
pozyskanych z dotacji WFOŚiGW
w Lublinie

83.

Smoleń Krystyna

Wydział Spraw
Administracyjnych

960,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie ważnych i pilnych zadań
oraz efektywną pomoc w rozwoju
zawodowym nowo zatrudnionego
pracownika

84.

Staniak Irena

Wydział Komunikacji

700,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wysoki poziom
wiedzy specjalistycznej oraz inicjatywę
podczas wykonywania powierzonych
zadań służbowych

85.

Stefańczyk
Ludwika

Wydział Gospodarki
Komunalnej

1600,00 zł

za szczególne zaangażowanie
w wykonywanie powierzonych zadań,
aktywną współpracę z Radami Dzielnic
w zakresie realizacji zadań w ramach
rezerwy celowej, nadzór i koordynację
m.in.: remontu Kwatery Obrońców
Lublina, Ofiar Bombardowania 1939 r.,

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
żołnierzy Wojska Polskiego oraz
partyzantów położonej na cmentarzu
komunalnym przy ul. Białej w Lublinie,
remontu wylotów kanalizacji deszczowej
do rzeki Bystrzycy i Czechówki

86.

Sucharczuk
Robert

Wydział Komunikacji

700,00 zł

za inicjatywę i zaangażowanie
w wykonywaniu obowiązków służbowych,
w szczególności za prowadzenie
magazynu tablic rejestracyjnych oraz za
inicjatywę podczas wykonywania
powierzonych zadań służbowych

87.

Szczepińska
Małgorzata

Wydział Bezpieczeństwa
800,00 zł
Mieszkańców i Zarządzania
Kryzysowego

za szczególne zaangażowanie
w realizację inicjatyw służących
usprawnieniu pracy wydziału, wzorowy
nadzór nad realizacją zadań
wykonywanych przez podległych
pracowników, jak również dużą wiedzę
specjalistyczną i dążenie do stałego
podnoszenia kompetencji

88.

Szerlak Andrzej

Wydział Spraw
Administracyjnych

1800,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i klientów, innowacyjność pracownika,
duże zaangażowanie w wykonywanie
ważnych i pilnych zadań także
wykraczających poza standardowy
zakres obowiązków, szczególnie
w zakresie uruchomienia i pracy
ewidencji dowodów osobistych
i zameldowań w aplikacji Źródło

89.

Ślifirz Barbara

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za zaangażowanie w realizację
powierzonych obowiązków oraz
wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

90.

Śmigielski Michał

Wydział Podatków

1000,00 zł

za wzorowe, solidne i sprawne
wykonywanie obowiązków służbowych,
właściwy nadzór nad realizacją zadań
przez podległych pracowników oraz
inicjatywę i zaangażowanie
w usprawnianiu pracy referatu

91.

Tatara Maria

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
interesantów

92.

Warda Anita

Wydział Komunikacji

500,00 zł

za wzorowe i samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych oraz
wyróżniający się stosunek do
interesantów

93.

Wasilik Agata

Wydział Podatków

500,00 zł

za sumienne, solidne i terminowe
wykonywanie obowiązków służbowych
oraz wyróżniający się stosunek do
interesantów

94.

Wojcieszczuk
Teresa

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

800,00 zł

za duże zaangażowanie przy
wykonywaniu obowiązków służbowych
oraz perfekcyjną znajomość
obowiązujących przepisów z zakresu
dodatków mieszkaniowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników
i interesantów, dbałość o najawyższą
jakość wykonywanej pracy nawet pod
presją czasu, w sytuacji realizowania
nowych i trudnych zadań

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie

95.

Woszczek Anna

Wydział Podatków

2500,00 zł

za rzetelne wykonywanie powierzonych
zadań w zakresie opodatkowania
nieruchomości będących w posiadaniu
osób fizycznych, dobrą organizację pracy
i właściwy nadzór nad realizacją zadań
przez podległych pracowników,
skuteczność w działaniu oraz inicjatywę
i samodzielność w realizacji pilnych
zadań, a także szczególne
zaangażowanie podczas kontroli
Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie

96.

Wrona Józef

Biuro Miejskiego Architekta
Zieleni

630,00 zł

za zaaangażowanie w realizację
powierzonych zadań, umiejętność
kreatywnego poszukiwania rozwiązań
w sytuacjach trudnych, dyspozycyjność
i realizację zadań także poza
standardowymi godzinami pracy

97.

Zagórska Dorota

Wydział Podatków

600,00 zł

za sumienne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od
nieruchomości, rolnego i leśnego osobom
fizycznym oraz wzorowy stosunek do
interesantów i współpracowników

98.

Zawiślak
Agnieszka

Wydział Podatków

720,00 zł

za zaangażowanie i samodzielne
wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu opodatkowania nieruchomości,
dużą wiedzę specjalistyczną oraz dążenie
do stałego podnoszenia kompetencji w
zakresie znajomości przepisów prawa

99.

Zbiciak Magdalena Wydział Architektury
i Budownictwa

570,00 zł

za samodzielne i rzetelne wykonywanie
obowiązków związanych z kierowaniem
pracą referatu ds. budownictwa
powszechnego; prowadzenie statystyk
pozwoleń na budowę dla Głównego
Urzędu Statystycznego, wyróżniający się
stosunek do współpracowników, pomoc
w rozwoju zawodowym i adaptacji
zawodowej nowego pracownika referatu

100.

Zdunek
Małgorzata

Wydział Gospodarowania
Mieniem

1100,00 zł

za samodzielne wykonywanie
obowiązków służbowych, aktywne
uczestnictwo w pracach zespołu
oceniającego wnioski do Budżetu
Obywatelskiego, szczególne
zaangażowanie w wykonywanie ważnych
i pilnych zadań, w wyniku których
następuje wzrost dochodów Skarbu
Państwa, w tym aktualizację opłat z tytułu
użytkowania wieczystego gruntów oraz
znaczący wkład w poprawę
funkcjonowania nadzorowanych
referatów

101.

Zioło Grażyna

Wydział Spraw
Mieszkaniowych

1000,00 zł

za sumienne i wzorowe wykonywanie
powierzonych obowiązków służbowych,
dużą wiedzę specjalistyczną,
wyróżniający się stosunek do
interesantów oraz właściwy nadzór nad
realizacją zadań referatu i pracownikami
bezpośrednio podległymi

102.

Żurkowska
Małgorzata

Wydział Planowania

2500,00 zł

za ogromne zaangażowanie
w wykonywanie obowiązków służbowych
- dbałość o jakość i ilość wykonywanych
zadań (w 2016 r. 26 mpzp
w opracowaniu, 7 mpzp uchwalonych

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
oraz przygotowanych 8 uchwał
o przystąpieniu do opracowania mpzp)
oraz za nadzór i wkład pracy
w przygotowanie projektu studium
uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego do
uzgodnień i opiniowania przez instytucje

103.

Lipińska Monika

Zastępca Prezydenta

10000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały i Biura
w Departamencie Spraw Społecznych
oraz podległe jednostki organizacyjne,
w tym m.in. za:
-nadzór nad opracowaniem
organizacyjnym i merytorycznym
koncepcji prowadzącej do uruchomienia
Ośrodka Wczesnej Interwencji dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin,
-nadzór nad opracowaniem i wdrożeniem
nowych form wsparcia i inicjatyw na rzecz
seniorów m.in: wprowadzenie porad
psychologicznych indywidualnych
i grupowych, - przygotowanie do
uruchomienia kolejnych trzech klubów dla
seniorów,
- utworzenie w strukturach Urzędu Miasta
Lublin Biura – Lubelskie Centrum
Aktywności Obywatelskiej, a w nim
Centrum Inicjatyw Senioralnych,
-podejmowanie działań na rzecz
zapewnienia lepszej dostępności dla
klientów MOPR w Lublinie, w tym osób
starszych i niepełnosprawnych, poprzez
pozyskanie nowej lokalizacji,
-inicjowanie i nadzorowanie
systematycznego rozwoju usług
społecznych m.in. poprzez:
a) wprowadzanie nowych rozwiązań
i projektów służących zwiększeniu
aktywizacji zawodowej,
b) podejmowanie działań mających na
celu pozyskanie dofinansowania do
wyposażenia jednostek miejskich
w środki transportu dostosowane do
przewozu osób niepełnosprawnych,
c) koordynowanie przygotowania
koncepcji i niezbędnej dokumentacji do
rozpoczęcia procedury starań
o pozyskanie środków finansowych
z Regionalnego Programu Operacyjnego
na realizację planowanego rozwoju
infrastruktury pomocy społecznej (DPS
przy ul. Kalinowszczyzna i DPS przy ul.
Głowackiego)

12000,00 zł

za wzorowe zaangażowanie w realizację
zadań wynikających z ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci z 11
lutego 2016 r., wysoki poziom
przedsięwziętych działań, inicjatywę oraz
osobiste zaangażowanie w ustalanie
priorytetów realizacji założeń programu.
Efektywna współpraca pomiędzy
Urzędem Miasta i Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Rodzinie sprawiła, że Miasto
Lublin znalazło się na 7 pozycji w kraju

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
pod względem liczby decyzji wydanych
w programie w stosunku do złożonych
wniosków. Sprawne działania, czynne
uczestnictwo w kampanii informacyjnej
skierowanej do mieszkańców Miasta
Lublin na każdym etapie realizacji ustawy
przyniosło efekt w postaci szybkiej
wypłaty świadczeń dla uprawnionych
rodzin zamieszkałych w Lublinie.

104.

105.

Komorski
Krzysztof

Szymczyk Artur

Zastępca Prezydenta

Zastępca Prezydenta

10000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały w Departamencie
Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
oraz podległe jednostki organizacyjne,
w tym m.in. za: zaangażowanie i wkład
pracy oraz nadzór nad przygotowaniem
„Lubelskiego tygodnia we Wrocławiu”,
zrealizowanego w ramach przewodnictwa
Lublina w Komisji Kultury Unii Metropolii
Polskich oraz skuteczne działania
promocyjne, których efektem jest
realizacja produkcji filmowej „Volta,
z istotnym udziałem miasta Lublin oraz
serialu „Morowe Panny”

10000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały w Departamencie
Kultury, Sportu i Relacji Zewnętrznych
oraz podległe jednostki organizacyjne,
w tym m.in. za: wkład pracy w realizację
zadań związanych z projektem „Koalicja
Miast”, którego efektem było kilkudniowa
prezentacja lubelskiej kultury podczas
Europejskiej Stolicy Kultury we
Wrocławiu oraz za skuteczne
realizowanie polityki wizerunkowo –
informacyjnej zwiazanej z rolą Miasta
Lublin jako gospodarza Młodzieżowych
Mistrzostw Europy U21

10000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały i Biura
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju
oraz podległe jednostki organizacyjne,
w tym m.in. za: pozyskanie dodatkowego
dofinansowania do projektu Szkoły
Podstawowej nr 23 w Lublinie,
nadzorowanie i doprowadzenie do
podpisania umowy na przebudowę ulic
Solidarności i Ducha, nadzór nad
opracowaniem strategii Zintegrowanych
Inwestycji Terytorialnych, nadzór i
współudział przy przygotowaniu i złożeniu
aplikacji programu Lubelska Energia
Fotowoltaiczna

12000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziałyi Biura
w Departamencie Inwestycji i Rozwoju
oraz podległe jednostki organizacyjne,
w tym w szczególności za koordynację

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
i współpracę przy opracowaniu
dokumentcji niezbędnej do złożenia
wniosków o dofinansowanie dla projektów
transportowych z działania 2.1. POPW
2014-2020 dotyczących tj.:
1. "Przebudowa strategicznego korytarza
transportu zbiorowego wraz z zakupem
taboru w centralnej części obszaru LOF”,
2. "Rozbudowa i udrożnienie sieci
komunikacji zbiorowej dla obszaru
specjalnej strefy ekonomicznej i strefy
przemysłowej w Lublinie”
3. „Niskoemisyjna sieć komunikacji
zbiorowej dla północnej części LOF wraz
z budową systemu biletu elektronicznego
komunikacji aglomeracyjnej”

106.

107.

Szumlak Irena

Wojewódzki
Andrzej

Skarbnik Miasta

Sekretarz Miasta

15000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały w Departamencie
Finansów, w tym m.in. za: podjęcie
działań związanych z centralizacją
podatkową VAT jednostek samorządu
terytorialnego, a także przygotowujących
Miasto do wprowadzenia jednolitego
systemu finansowo- księgowego w
jednostkach organizacyjnych Miasta
Lublin, współpracę i pomoc w
przygotowaniu do realizacji zadań
wynikających z przepisów ustawy o
pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
z 11 lutego 2016 r. przez jednostki
organizacyjne Miasta, uzyskanie
pozytywnej opinii biegłego rewidenta
dotyczącej sprawozdania finansowego
Miasta za 2016 rok, zaangażowanie w
pozyskiwanie środków zewnętrznych na
finansowanie zadań Miasta.

12000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
wynikających z ustawy o pomocy
państwa w wychowywaniu dzieci z 11
lutego 2016 r., osobiste zaangażowanie,
kreatywność i współdziałanie z Miejskim
Ośrodkiem Pomocy Rodzinie, czuwanie
nad właściwym poziomem wydatkowania
środków na świadczenia wychowawcze,
a także uruchomienie we współpracy
z Bankiem Pekao S.A. realizacji
autowypłat świadczeń wychowawczych
wynikających programu we wszystkich
oddziałach na terenie Miasta Lublin, co
przyczyniło się do efektywnej i sprawnej
wypłaty świadczeń dla uprawnionych
rodzin (około 21 tys.). Dzięki
skuteczności i skrupulatności w realizacji
powyższych działań Miasto Lublin
znalazło się w czołówce miast
najsprawniej realizujących program

10000,00 zł

za wzorowe wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację
i nadzór nad realizacją zadań przez
poszczególne Wydziały i Biura
w Departamencie Organizacji
i Administracji, w tym m.in. za:
- udział w pracach zespołów

Lp.

Nazwisko i imię

Wydział

Kwota nagrody uzasadnienie
zadaniowych, w tym przewodniczenie
i organizacja pracy zespołu w celu
„Opracowania i wdrożenia
zintegrowanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin”,
- zaangażowanie i efektywne
prowadzenie spraw z zakresu udzielania
ulg i prowadzenia postępowań
administracyjnych z tytułu zobowiązań
oraz wykonywania praw i obowiązków
wierzyciela opłat za pobyt w Ośrodku
Wczesnej Interwencji dla Osób
z Problemem Alkoholowym i ich Rodzin
działającym w ramach Centrum
Interwencji Kryzysowej w Lublinie,
- udział w propagowaniu i rozwoju
samorządności, kreowaniu
i popularyzowaniu w regionie i w kraju
realizowanych zadań przez samorząd
Lublina, przygotowywaniu stanowisk
i propozycji rozwiązań prawnych poprzez
działalność w Zarządzie Związku Gmin
Lubelszczyzny, Zarządzie Forum
Sekretarzy Województwa Lubelskiego,
w komisjach merytorycznych Unii
Metropolii Polskich i Związku Miast
Polskich oraz Komitecie Organizacyjnym
Krajowego kongresu Forów Sekretarzy
Rzeczypospolitej Polskiej w Warszawie.
10000,00 zł

za wzorowe, pełne profesjonalizmu
i zaangażowania wykonywanie
obowiązków służbowych, właściwą
koordynację i nadzór nad realizacją
zadań przez poszczególne Wydziały
i Biura w Departamencie Organizacji
i Administracji, w tym m.in. za:
udział w pracach zespołów zadaniowych,
w tym w zespole do „Opracowania
i wdrożenia zintegrowanego systemu
informatycznego dla jednostek
oświatowych miasta Lublin”,
udział w propagowaniu i rozwoju
samorządności, kreowaniu
i popularyzowaniu w regionie i w kraju
realizowanych zadań przez samorząd
Lublina,
przygotowywanie stanowisk i propozycji
rozwiązań prawnych poprzez działalność
w Zarządzie Związku Gmin
Lubelszczyzny, Zarządzie Forum
Sekretarzy Województwa Lubelskiego,
komisjach merytorycznych Unii Metropolii
Polskich i Związku Miast Polskich.

