Lista pracowników Urzędu Miasta Lublin pełniących funkcje publiczne, którym

przyznano nagrody w 2017 r. (kwoty wypłacone w 2018 r.) wraz z uzasadnieniem
Lp.

Nazwisko i
imię

Kwota
nagrody
w zł

Uzasadnienie

1.

Adamczyk
Jacek

800

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

3000

za wzorowe koordynowanie powierzonych zadań skutkujące
osiągnięciem wyznaczonych efektów zapewniających wpływy z tytułu
podatków lokalnych, stałe poszerzanie wiedzy w zakresie przepisów
prawa i ich implementowanie w ramach wykonywanych obowiązków,
kreatywność i inicjatywę w usprawnianiu pracy kierowanego
Wydziału oraz skuteczność w realizacji trudnych i pilnych zadań,
także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków

3.

Agres Paweł

1000

za wzorowe i samodzielne wykonywanie powierzonych zadań
w zakresie podatku od nieruchomości osobom prawnym, stałe
podnoszenie kompetencji w zakresie przepisów prawa, dużą wiedzę
fachową i umiejętność jej zastosowania w procesie przygotowania
decyzji, a także wyróżniający się stosunek do podatników
i współpracowników

4.

Bednarski
Maciej

630

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

5.

Bielawska
Beata

800

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
zaangażowanie, pomoc w rozwoju zawodowym pracowników,
wzorowy stosunek do współpracowników i interesantów oraz za
działania usprawniające pracę referatu

6.

Bieżyca
Bożena

650

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym oraz wzorowy stosunek do podatników
i współpracowników

7.

Bochniak
Stanisław

600

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu
obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

8.

Bocian Paweł

1000

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 oraz znajomości literatury fachowej i umiejętne
ich stosowanie w procesie przygotowywania decyzji oraz budowanie
właściwego kontaktu z podatnikami i współpracownikami

9.

Bogusz
Dariusz

1600

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 lub powodujących szczególne
obciążenie obowiązkami, w tym za koordynację działań we
wdrażaniu CEPiK 2.0.

10.

Boguta Ewa

1200

za szczegolne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
stałe pogłębianie wiedzy specjalistycznej, także w zakresie
zmieniających się przepisów prawa, oraz umiejętne jej zastosowanie

Lp.

Nazwisko i
imię

Kwota
nagrody
w zł

Uzasadnienie

w praktyce, kreatywne i skuteczne rozwiązywanie złożonych
zagadnień i zapewnienie wsparcia merytorycznego podległym
pracowników
11.

Borowski
Andrzej

1100

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
wyróżniający się stosunek do współpracowników i klientów,
innowacyjność pracownika oraz osiąganie szczególnych wyników
indywidualnych lub zespołowych w realizowaniu zadań, szczególne
zaangażowanie pracownika w wykonywanie ważnych i pilnych
zadań, także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków
lub
powodujących
szczególne
obciążenie
obowiązkami,
w szczególności za koordynację i udział w systemie zarządzania
jakością metodą CAF oraz w procesie wdrażania CEPiK 2.0.

12.

Bulińska Anna

1250

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

13.

Burek Piotr

900

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych oraz szczególne
zaangażowanie w realizację zadań związanych z finansowaniem
oświaty i znaczący wkład w pracę zespołu pracującego nad nowymi
rozwiązaniami w zakresie dotowania szkół i placówek
niepublicznych, powołanego przez Komisję ds. Edukacji i Mediów
Unii Metropolii Polskich

14.

Chałabis
Katarzyna

1100

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań
związanych z zakresem zadań referatu, realizację zadań w ramach
porozumień zawartych z Wojewodą Lubelskim dotyczących
utrzymania i remontów obiektów związanych z grobownictwem
wojennym oraz za koordynację procesu powierzenia zadań
związanych z utrzymaniem cmentarzy Spółce LPGK

15.

Chlebowicz
Beata

830

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych w zakresie
dodatków mieszkaniowych i energetycznych, bardzo dobry kontakt
ze współpracownikami i interesantami, analityczne podejście do
realizowanych zagadnień pozwalające na rzetelne i obiektywnie
rozpoznanie
badanej sytuacji,
gwarantujące
wiarygodność
przedstawionych danych.

16.

Chmielewska
Anna

1250

za wzorowe, solidne i sprawne wykonywanie obowiązków
służbowych,
inicjatywę
w
usprawnianiu
pracy
referatu
i w rozwiązywaniu problemów związanych z realizowanymi
zadaniami, a także dużą wiedzę fachową i umiejętność jej
stosowania w procesie podejmowania decyzji

17.

Chołożyńska
Magdalena

600

za wzorowe i sumienne wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osobom fizycznym oraz
wyróżniający się stosunek do podatników

18.

Ciemińska
Alina

700

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, szczególne
zaangażowanie i efektywny nadzór nad postępowaniami
administracyjnymi
zapewniający
płynność
i
terminowość
realizowanych zadań

19.

Ciesielska
Marta

800

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

20.

Ciszewska
Jadwiga

800

za zaangażowanie, pomoc w rozwoju zawodowym pracowników,
wzorowy stosunek do współpracowników i interesantów oraz za
działania usprawniające pracę referatu

21.

Cyrankiewicz
Danuta

700

za wzorowe i sumienne wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osobom fizycznym oraz
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wysoką efektywność pracy, a także wyróżniający się stosunek do
podatników i współpracowników
22.

Czyżewska
Krystyna

700

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane zadania oraz wzorowy stosunek
do współpracowników i interesantów

23.

Daniewski
Jarosław

1200

za aktywny udział w pracach komisji konkursowych oraz
prowadzenie spraw dotyczących udzielanych zamówień publicznych
w zakresie promocji poprzez sport

24.

Dec Janusz

600

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu
obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

25.

Domaszewski
Maciej

550

za sumienne i sprawne wykonywanie powierzonych zadań oraz
wyróżniający się stosunek do współpracowników i interesantów

26.

DumkiewiczSprawka Ewa

3000

za zaangażowanie w wykonywaniu zadań miasta z zakresu oświaty
w okresie wdrażania reformy systemu edukacji, za wspieranie
inicjatyw szkół i placówek w realizacji zadań statutowych
i propagowanie
"dobrych
praktyk"
w
dziedzinie
edukacji
i zarządzania, co zaowocowało otrzymaniem przez Miasto Lublin po
raz siódmy tytułu "Samorządowy Lider Edukacji" w Ogólnopolskim
Programie Certyfikacji Gmin, Powiatów i Samorządowych
Województw oraz za aktywność w pracach Komisji ds. Edukacji
i Mediów Unii Metropolii Polskich i Zespołu ds. Edukacji, Kultury
i Sportu Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego, czego
efektem było przyznanie w 2017 r. wyróżnienia imienia Grzegorza
Palki za szczególne zaangażowanie w działalność na rzecz
samorządu terytorialnego

27.

Dziadko
Danuta

800

za wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków,
rzetelność
i
sumienność
oraz
wzorowy
stosunek
do
współpracowników i interesantów

28.

Furdzik
Brygida

800

za wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków,
rzetelność
i
sumienność
oraz
wzorowy
stosunek
do
współpracowników i interesantów

29.

Gajak Joanna

1000

za duże zaangażowanie w pracę wydziału, służenie wsparciem
merytorycznym dla podległych pracowników oraz zaangażowanie
w pracę "Zespołu do nazewnictwa ulic i placów publicznych
w mieście Lublin"

30.

Gałus
Stanisław

350

za zaangażowanie oraz sprawne wykonywanie zadań z zakresu
administracji geologicznej, a także udział w postępowaniach
dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych

31.

Gąsior Dorota

1100

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.

32.

GładoszTarnowska
Grażyna

700

za wzorowe i sumienne wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osobom fizycznym oraz
wysoką efektywność pracy, a także wyróżniający się stosunek do
podatników i współpracowników

33.

Gołębiowski
Roman

800

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, w szczególności
za wnoszenie znaczącego wkładu w jakość procesów pracy
w referacie rejestracji i oznaczania pojazdów oraz wysoki poziom
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wiedzy fachowej
34.

Graniczka
Adriana

800

za wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków,
rzetelność
i
sumienność
oraz
wzorowy
stosunek
do
współpracowników i interesantów

35.

Gryta –
Moszyńska
Danuta

700

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie na powierzonym stanowisku pracy oraz
wzorowy stosunek do współpracowników i interesantów

36.

Hagemejer
Mirosław

1800

za szczególne zaangażowanie w promowanie wykorzystania
nowoczesnych technologii (m. in. chmura punktów) oraz koordynację
przygotowań do wdrożenia aplikacji umożliwiających modelowania
miasta w technologii 3D

37.

Husak Anna

900

za wzorowe i samodzielne wykonywanie powierzonych obowiązków,
w tym dokładną i solidną analizę składanych przez podatników –
osoby prawne deklaracji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny,
a także wsparcie procesu adaptacji nowych pracowników

38.

Iwanowska
Monika

620

za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane procesy oraz wzorowy stosunek
do współpracowników i interesantów

39.

Jachacz Anna

750

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane procesy oraz wzorowy stosunek
do współpracowników i interesantów

40.

Jankowski
Cezary

620

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
stałe podnoszenie kompetencji w zakresie przepisów prawa
stosowanego w procesie podejmowania decyzji oraz skuteczne ich
wdrażanie w realizowane zadania

41.

Jarosiński
Mirosław

900

za wzorowe i szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych
i pilnych zadań w tym: koordynowania
prac związanych
z przygotowaniem reformy systemu oświaty;
przygotowania
i prowadzenia konsultacji z radami rodziców, radami dzielnic
i związkami zawodowymi; przygotowania i wizualizacji obwodów
szkół podstawowych; współpracy z Wydziałem Audytu i Kontroli
w zakresie oceny pracy dyrektorów szkół i placówek; współpracy
z Wydziałem Inwestycji i Remontów w zakresie przygotowania
programów użytkowych nowoprojektowanych szkół; współpracy
z Wydziałem IT w zakresie przedsięwzięć informatycznych
i bezpieczeństwa ABI; współpracy w zakresie wyłaniania
koordynatorów i animatorów pracujących na „Orlikach”

42.

Jedziniak
Andrzej

1300

za otwartość, kreatywne podejście do rozwiązywania pojawiających
się złożonych zagadnień, sprawne realizowanie procedur ZRID,
szczególnie w zakresie wypłacanych odszkodowań, zatwierdzania
podziałów
oraz
wsparcie
merytoryczne
innych
komórek
organizacyjnych w obszarze dotyczącym geodezji

43.

Kałużna Marta

750

za zaangażowanie, sumienne i solidne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym, podejmowanie działań mających na celu
skuteczne
opodatkowanie
wszystkich
nieruchomości
w przydzielonym rejonie oraz pomoc w adaptacji nowo
zatrudnionego pracownika

44.

Kępa Tomasz

1100

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
lub powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, sprawne
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przygotowanie i przeprowadzenie naboru w 2017 r. wniosków na
najem mieszkań komunalnych
45.

Kmieć Michał

820

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, znaczący wkład
w podnoszenie jakości procesów pracy w referacie ewidencji
pojazdów oraz wysoki poziom wiedzy fachowej

46.

Kokoszka
Anna

650

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym oraz wzorowy stosunek do podatników
i współpracowników

47.

Komorski
Krzysztof

10000

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, właściwą
koordynację i nadzór nad realizacją zadań przez poszczególne
Wydziały i Biura w Departamencie Kultury, Sportu
i Partycypacji oraz podległe jednostki organizacyjne, w tym m.in. za
wkład pracy w przygotowanie i wdrożenie programu obchodów
Jubileuszu 700 – lecia Miasta Lublina, za pracę nad koncepcją
dostosowania lubelskiego programu kulturalnego do obchodów
setnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę oraz za
nadzór nad przygotowaniem aplikacji Lublina do udziału
o współorganizacji Młodzieżowych Mistrzostw Świata w piłce nożnej

48.

Kordowska –
Czornak Aneta

300

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

49.

Kordyga Anna

600

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

50.

Koryszko
Żaneta

500

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu
obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

51.

Kowalczyk
Anita

800

za wyjątkowe zaangażowanie w realizację powierzonych zadań,
także wykraczających poza standardowy zakres obowiązków,
rzetelność
i
sumienność
oraz
wzorowy
stosunek
do
współpracowników i interesantów

52.

Kozak Wioleta

750

za zaangażowanie, sumienne i solidne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym, podejmowanie działań mających na celu
skuteczne
opodatkowanie
wszystkich
nieruchomości
w przydzielonym rejonie oraz za czasowe zwiększenie zakresu
obowiązków w związku z nieobecnością pracownika

53.

Kulik
Katarzyna

550

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

54.

Kwaśniewski
Sylwester

1200

za wyróżniającą się postawę w zakresie działalności kontrolnej
i przeprowadzania postępowań w zakresie zwrotu dotacji

55.

Lebioda Anna

850

za profesjonalne nadzorowanie i wykonywanie prac związanych
z przygotowywaniem wykazów finansowych celem wypłaty dodatków
mieszkaniowych, doskonałą znajomość przepisów niezbędnych do
wykonywania obowiązków oraz stałe podnoszenie kompetencji w
tym zakresie, a także za wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

56.

Lipińska Ewa

1550

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 w wykonywanie ważnych i pilnych zadań, także
wykraczających
poza
standardowy
zakres
obowiązków
i powodujących szczególne obciążenie obowiązkami, sprawne
przygotowanie i przeprowadzenie naboru w 2017 r. wniosków na
najem mieszkań komunalnych.
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57.

Lipińska
Monika

10000

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:
koordynację
systematycznego rozwoju usług społecznych, w tym m.in. rozwój
infrastruktury wspierającej i aktywizującej seniorów; koordynację
przygotowania koncepcji i dokumentacji zakończonej pozyskaniem
środków na realizację projektu "Aktywni i Samodzielni"; nadzór nad
przygotowaniem koncepcji i niezbędnej dokumentacji dotyczącej
planowanego rozwoju infrastruktury pomocy społecznej; koordynację
realizacji programów zdrowotnych oraz pozyskanie dofinansowania
do programów polityki zdrowotnej z NFZ na lata 2017-2018; nadzór
nad realizacją Programu "Lublin Strefa 60+", "Karta Seniora;
i "Rodzina
Trzy
Plus";
zaangażowanie
w
przygotowanie
i koordynowanie licznych wydarzeń z obszaru spraw społecznych
organizowanych w 2017 roku, w tym m.in.: "Wyjątkowe Kobiety
Lublina', " Lubelski Dzień Autyzmu", " Tydzień Dialogu
Międzypokoleniowego"' "Lubelskie Dni Promujące Zdrowie","Gala
Aktywni z Lublina", "Dzień Rodzicielstwa Zastępczego", "Letnie
Otwarte Mistrzostwa Polski Osób Niepełnosprawnych w Pływaniu",
"Seniorada", "VI Lubelskie Dni Seniora, " Marsz Różowej Wstążki","
Lublin Inspiruje Kobiety- Kobiety Inspirują Lublin", "XIV Przegląd
Twórczości Artystycznej Seniorów", "V Lubelskie Targi Aktywności
Osób Niepełnosprawnych

58.

Łukasik
Elżbieta

900

za sprawne realizowanie powierzonych zadań, kreatywne podejście
do rozwiązywania problemów wynikających z realizowanych
procesów, wzorowy stosunek do współpracowników i interesantów

59.

Łuszczew
Samanta

250

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane zadania oraz wzorowy stosunek
do współpracowników i interesantów

60.

Łyś Grażyna

500

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym

61.

Machaj
Krzysztof

1100

za samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający
się stosunek do współpracowników i klientów, innowacyjność oraz
osiąganie szczególnych wyników indywidualnych realizowaniu
zadań, szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych
i pilnych zadań oraz udział w procesie wdrożania CEPiK 2.0.

62.

Majewski
Juliusz

900

za wysoką jakość realizowanych zadań, sprawność w działaniu,
bardzo dużą wiedzę fachową i umiejętność jej stosowania w
rozwiązywaniu konkretnych problemów czy złożonych zagadnień
wynikających z realizowanych procesów

63.

Malicka-Ząbek
Beata

900

za zaangażowanie w rozwiązywanie złożonych zagadnień
pojawiających się w procesie wydawania decyzji o warunkach
zabudowy, wzorową postawę wobec klientów oraz dużą wiedzę
specjalistyczną i stałe rozwijanie kompetencji

64.

Matuszak
Elżbieta

900

za przygotowanie programu rewitalizacji i podjęcie działań
zmierzających do wdrożenia Gminnego Programu Rewitalizacji, za
zaangażowanie w realizowane procesy rewitalizacyjne oraz wsparcie
pracowników i zewnętrznych interesariuszy tego procesu

65.

Mazur Lesław

1100

za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych, wyróżniający się
stosunek do współpracowników i klientów, innowacyjność 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, wysoko ocenioną pracę w zakresie

Lp.

Nazwisko i
imię

Kwota
nagrody
w zł

Uzasadnienie

realizacji zadań i pracy ewidencji dowodów osobistych i zameldowań
w aplikacji Źródło - w Systemie Rejestrów Państwowych, udział w
procesie przygotowania i aktualizacji rejestru spisów wyborców w
wyborach na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do Rad Dzielnic
Miasta Lublin oraz do referendum ogólnokrajowego.
66.

Mazur Piotr

640

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
wyróżniający się stosunek do pracowników i interesantów oraz
szczególne zaangażowanie w wykonywanie ważnych i pilnych zadań

67.

Mącik Hubert

1200

za zaangażowanie w realizację zadań szczególne wrażliwych
w punktu widzenia ochrony konserwatorskiej, za dobrą współpracę
z jednostkami realizującymi projekt przebudowy Placu Litewskiego
i deptaka, zaangażowanie w kontynuację projektu modelowej
rewitalizacji, profesjonalizm we współpracy w inwestorami oraz dużą
wiedzę umiejętnie wykorzystywaną w ujęciu praktycznym

68.

Mochol – Dul
Agnieszka

1600

za szczególne zaangażowanie w zwiększanie dochodów gminy
z tytułu dzierżaw, systematyczne aktualizowanie opłat z tytułu
użytkowania wieczystego, zaangażowanie w proces ochrony
nieruchomości gminnych przed zasiedzeniem oraz wzorową postawę
w wykonywaniu zadań nałożonych przez ustawę o Krajowym zasobie
Nieruchomości

69.

Nahuluk
Arkadiusz

3000

za wzorowe realizowanie zadań w zakresie zwiększania dochodów
gminy, szczególnie za skuteczne przeprowadzenie złożonego
procesu przekazania informacji wymaganych ustawą o Krajowym
zasobie Nieruchomości

70.

Najda
Agnieszka

1000

za sumienne i wzorowe wykonywanie powierzonych obowiązków
służbowych, wzorowy stosunek do klientów i współpracowników,
właściwy nadzór nad realizacją zadań referatu, dużą wiedzę
z zakresu wykonywanych zadań oraz stałe podnoszenie komptencji

71.

Nowakowska
Iwona

900

za szczególne zaangażowanie w przygotowanie przez Miasto Lublin
aplikacji do Programu Certyfikacji dla Gmin, Powiatów i Samorządów
Województw "Samorządowy Lider Edukacji", za promocję sektora
szkolnictwa zawodowego oraz za wzorowe wykonywanie
obowiązków służbowych na stanowisku Zastępcy Dyrektora
Wydziału Oświaty i Wychowania ds. Projektów i Programów
Edukacyjnych czego efektem jest pozyskiwanie przez Miasto Lublin
znaczących środków na realizację programów rządowych oraz
projektów unijnych

72.

Ostrowski
Jerzy

1500

za szczególne zaangażowanie w wypełnianie powierzonych
obowiązków, podejmowanie licznych inicjatyw ukierunkowanych na
usprawnienie współpracy ze służbami odpowiedzialnymi za
zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie
miasta Lublin, szczególnie w zdarzeniach o znamionach sytuacji
kryzysowych, wzorowe sprawowanie nadzoru nad prawidłowością
i efektywnością realizowanych działań, a także za samodzielne,
skuteczne i terminowe wykonywanie przydzielonych zadań, również
wykraczających poza standardowy zakres obowiązków

73.

Ozimek Iwona

700

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom
fizycznym,
wzorowy
stosunek
do
podatników
i współpracowników oraz wykonywanie zadań wynikających
z czasowo zwiększonego zakresu obowiązków

74.

Patoleta Agata

1200

za wyróżniającą się postawę w zakresie realizacji Strategii rozwoju
turystyki, w tym organizację imprez promujących rozwój turystyki

75.

Pawlikowska
Hanna

1500

za pomysłowość i kreatywność w zagospodarowaniu przestrzeni
miejskich, koordynację wdrożenia Zielonego Budżetu oraz wdrozenie
programu budowy mikroskwerów w mieście Lublin
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76.

Piątkowski
Wiesław

1200

za szczególne zaangażowanie w wykonywanie powierzonych zadań,
kreatywność
w
rozwiązywaniu
problemów
wynikających
z realizowanych procesów (np. występowanie dzikich zwierząt
w mieście)
oraz
wsparcie
wiedzą
i
doświadczeniem
współpracowników i inne wydziały

77.

Pilipczak
Łukasz

700

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
wyróżniający się stosunek do współpracowników oraz za
prowadzenie protokołów zniszczenia druków ścisłego zarachowania
i tablic rejestracyjnych

78.

Piotrowski
Michał

700

za sumienne i rzetelne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane zadania oraz wzorowy stosunek
do współpracowników i interesantów

79.

Polaczuk
Marcin

500

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie powierzonych
zadań oraz wyróżniający się stosunek do współpracowników
i interesantów

80.

Polak Aldona

700

za zaangażowanie, sumienne i solidne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym, podejmowanie działań mających na celu
skuteczne
opodatkowanie
wszystkich
nieruchomości
w przydzielonym rejonie oraz za czasowe zwiększenie zakresu
obowiązków w związku z nieobecnością pracownika

81.

Pomorska
Justyna

750

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie w realizowane zadania, także spoza
standardowego zakresu obowiązków

82.

Puton
Mirosława

5000

za wykonywanie zadań powodujących szczególne obciążenie
obowiązkami, nadzór nad projektami inwestycyjnymi finansowanymi
ze środków Unii Europejskiej oraz udział we wdrażaniu jednolitych
zasad rachunkowości w jednostkach organizacyjnych

83.

Raczkowski
Jan

700

za zaangażowanie, sumienne i solidne wykonywanie zadań
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym, podejmowanie działań mających na celu
skuteczne
opodatkowanie
wszystkich
nieruchomości
w przydzielonym rejonie oraz za czasowe zwiększenie zakresu
obowiązków w związku z nieobecnością pracownika

84.

Romańczuk
Mirosław

700

za samodzielne wykonywanie zadań związanych z realizacją
obowiązku dowożenia uczniów do szkół i ośrodków oraz
przyznawaniem stypendiów szkolnych, wykonywanie zadań
wykraczających poza standardowy zakres obowiązków w obszarze
wprowadzania danych dotyczących pomocy materialnej dla uczniów
do baz danych oświatowych sporządzanych w systemie
informacji oświatowej, za szczególne zaangażowanie w zadania dot.
koordynowania działań związanych z realizacją oświatowych
programów rządowych i samorządowych

85.

Rusinek
Patrycja

600

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw z zakresu
obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

86.

Rutkowska
Aneta

700

za sumienne i dokładne wykonywanie powierzonych obowiązków,
duże zaangażowanie oraz wzorowy stosunek do współpracowników
i interesantów

87.

Rybak –
Krasnodębska
Anna

800

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
zaangażowanie, pomoc w rozwoju zawodowym pracowników,
wzorowy stosunek do współpracowników i interesantów oraz
działania usprawniające pracę referatu

88.

Skiba
Katarzyna

700

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom
fizycznym,
wzorowy
stosunek
do
podatników
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i współpracowników oraz wykonywanie zadań
z czasowo zwiększonego zakresu obowiązków

wynikających

89.

Smal –
Chudzik Marta

2000

za szczególne zaangażowanie w zakresie przygotowania gminy do
wdrożenia nowego systemu selektywnej zbiórki odpadów, wsparcie
pracowników w realizacji zadań oraz indywidualne podejście do
każdego zagadnienia czy też problemu klienta

90.

Smoleń
Krystyna

900

za samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie i kreatywność
przy wykonywaniu powierzonych zadań

91.

Staniak Irena

700

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
wyróżniający się stosunek do współpracowników, wysoki poziom
wiedzy zawodowej oraz kreatywność podczas wykonywania
powierzonych zadań

92.

Stefańczyk
Ludwika

1500

za wzorowe wypełnianie obowiązków w zakresie utrzymania
porządku na terenach publicznych oraz sprawne przejęcie do
eksploatacji i obsługi zrewitalizowanego Placu Litewskiego

93.

Sucharczuk
Robert

700

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

94.

Szczepińska
Małgorzata

900

za wzorowe zaangażowanie w realizację inicjatyw służących
usprawnieniu pracy Wydziału, właściwy nadzór nad realizacją zadań
wykonywanych
przez
podległych
pracowników,
terminowe
i sumienne wykonywanie przydzielonych zadań oraz stałe dążenie
do podnoszenia kwalifikacji zawodowych

95.

Szerlak
Andrzej

1550

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
zakres obowiązków lub powodujących szczególne obciążenie
obowiązkami, wysoko ocenioną pracę w zakresie uruchomienia
i pracy ewidencji dowodów osobistych i zameldowań w aplikacji
Źródło - w Systemie Rejestrów Państwowych, koordynację
przygotowania i aktualizacji rejestru spisów wyborców w wyborach
na Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu, do Rad Dzielnic Miasta Lublin
oraz do referendum ogólnokrajowego

96.

Szumlak Irena

10000

za wzorowe, pełne profesjonalizmu wykonywanie obowiązków
służbowych, właściwą koordynację i nadzór nad realizacją zadań
przez poszczególne Wydziały w Departamencie Finansów, w tym
m.in. za: uzyskanie pozytywnej opinii biegłego rewidenta dotyczącej
sprawozdania finansowego Miasta za 2016 rok, zaangażowanie
w pozyskiwanie środków zewnętrznych na finansowanie zadań
Miasta, nadzór nad centralizacją podatkową VAT jednostek
organizacyjnych samorządu terytorialnego, bieżące monitorowanie
realizacji dochodów i wydatków budżetu miasta oraz przychodów
i rozchodów miasta Lublin, wzorowe koordynowanie i nadzór nad
opracowaniem budżetu miasta, zmian budżetu miasta oraz
wieloletniej prognozy finansowej oraz jej zmianami, dokonywanie
kontrasygnaty wszystkich czynności prawnych powodujących
powstanie zobowiązań finansowych, koordynowanie i nadzór nad
sporządzaniem sprawozdań budżetowych i finansowych

97.

Szymczyk
Artur

10000

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 zaangażowanie
i nadzór w zakresie realizowanych inwestycji w szczególności
rozliczenie rzeczowe i finansowe Placu Litewskiego oraz nadzór nad
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realizacją inwestycji z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia, tj:
rozbudowa sieci komunikacji zbiorowej dla potrzeb Zintegrowanego
Centrum Komunikacyjnego dla Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego
(budowa ul. Muzycznej, trakcji trolejbusowej w ul. Jana Pawła II i al.
Kraśnickiej), budowa nowego przebiegu DW 809 w Lublinie na
odcinku od skrzyżowania ul. Bohaterów Monte Cassino z ul.
Wojciechowską do węzła Sławin - wyprowadzenie ruchu w kierunku
węzła Lublin Sławinek (S12/S17/S19), przebudowa skrzyżowania
DK 19 (al. Solidarności i al. Gen. Wł. Sikorskiego) i DW 809 (ul. Gen.
Ducha) w Lublinie - wyprowadzenie ruchu w kierunku węzła Lublin
Czechów (S12/S17/S19)
98.

Ślifirz Barbara

500

za samodzielne, sprawne i rzetelne realizowanie powierzonych
obowiązków służbowych oraz wyróżniający się stosunek do
współpracowników i interesantów

99.

Śmigielski
Michał

1250

za wzorowe, solidne i sprawne wykonywanie powierzonych
obowiązków, właściwy nadzór nad realizacją zadań przez podległych
pracowników, inicjatywę i zaangażowanie w usprawnianiu pracy
referatu, stałe pogłębianie kompetencji, wyróżniający się stosunek do
współpracowników i podatników, a także tworzenie bardzo dobrej
atmosfery pracy

100.

Tatara Maria

550

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw wynikających
z powierzonych obowiązków służbowych oraz wyróżniający się
stosunek do współpracowników i interesantów

101.

Warda Anita

500

za samodzielne, sprawne i rzetelne prowadzenie spraw wynikających
z powierzonych obowiązków służbowych oraz wyróżniający się
stosunek do współpracowników i interesantów

102.

Wasilik Agata

600

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym oraz wzorowy stosunek do podatników
i współpracowników

103.

Wojcieszczuk
Teresa

770

za duży profesjonalizm przy wykonywaniu obowiązków służbowych,
perfekcyjną znajomość obowiązujących przepisów z zakresu
dodatków mieszkaniowych i stałe podnoszenie kompetencji w tym
zakresie, doskonały kontakt ze współpracownikami i interesantami

104.

Wojewódzki
Andrzej

10000

za wzorowe, pełne profesjonalizmu i zaangażowania wykonywanie
obowiązków służbowych, organizację pracy i funkcjonowanie
Urzędu, 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”, monitorowanie i doskonalenie systemu
zarządzania jakością, w tym wdrożenie w 2017r. W Urzędzie normy
ISO 9001 – 2015 oraz rozwijanie systemu samooceny opartej na
metodzie CAF, sprawowanie i koordynowanie kontroli zarządczej,
przygotowywanie, udział i nadzorowanie jako koordynatora
miejskiego w realizowanym przez Śląski Związek Gmin i Powiatów
przedsięwzięcia „Benchmarking - Kontynuacja – jako narzędzie
efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach
powiatu, powiatów i gmin, organizowanie i koordynowanie działań,
jako koordynator Urzędu – Systemu Analiz Samorządowych Związku
Miast Polskich, 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, wdrożenie

Lp.

Nazwisko i
imię

Kwota
nagrody
w zł

Uzasadnienie

i doskonalenie w Urzędzie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem
Informacji, w tym Polityki Bezpieczeństwa Informacji
105.

Woszczek
Anna

1200

za rzetelne wykonywanie powierzonych zadań, dobrą organizację
pracy i właściwy nadzór nad realizacją zadań przez podległych
pracowników, co przyczyniło się do osiągnięcia pożądanych wyników
finansowych, za kreatywność i skuteczność w działaniu oraz
inicjatywę i samodzielność w realizacji pilnych zadań

106.

Wrona Józef

620

za dyspozycyjność, zaangażowanie, nadzór nad realizacją programu
ochrony kasztanowców oraz redakcję broszury dotyczącą zadania

107.

Zagórska
Dorota

600

za sumienne i solidne wykonywanie obowiązków służbowych
z zakresu wymiaru podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego
osobom fizycznym oraz wzorowy stosunek do podatników
i współpracowników

108.

Zawiślak
Agnieszka

750

za wzorowe i sumienne wykonywanie zadań z zakresu wymiaru
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego osobom fizycznym,
wysoką efektywność pracy, a także wyróżniający się stosunek do
podatników i współpracowników

109.

Zbiciak
Magdalena

800

za wzorowe i samodzielne wykonywanie obowiązków służbowych,
pomoc w rozwoju zawodowym pracowników, wzorowy stosunek do
współpracowników i interesantów oraz działania usprawniające pracę
referatu

110.

Zdunek
Małgorzata

111.

Żurkowska
Małgorzata

1600

1800

za szczególne zaangażowanie w procesie zwiększania dochodów
z tytułu dzierżaw, wzorową postawę w zakresie zabezpieczania
interesów Skarbu Państwa co do m. in. przerywania możliwości
zasiedzenia nieruchomości oraz szczególne zaangażowanie
w proces realizacji obowiązków wynikających z ustawy o Krajowym
zasobie Nieruchomości
za przygotowanie i przeprowadzenie wyłożenia nowego studium
zagospodarowania przestrzennego wiążące się z dodatkowymi
obowiąkami i zwiększeniem czasu pracy, realizację procesu
konsultacji dokumentu, udzielanie wsparcia pracownikom oraz
otwartość i analityczne podejście do sugestii i uwag zgłaszanych do
dokumentu odnośnie korekt i zmian

