
 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu grudniu 2019r. 

Wydział Administracji, Nadzoru i Kadr 

Numer umowy/ znak 
sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 
Współfinansowanie ze 
środków zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

AN.033.17.47.1.2019 
04.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

adw. Żaneta Dobrowolska Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.2.2019 
04.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

adw. Jacek Klonowski Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.3.2019 
10.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r.. 

r.pr. Joanna Mossakowska Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.4.2019 
10.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

r.pr. Aneta Smolik Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.5.2019 
10.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

adw. Milena Murawska Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.6.2019 

10.12.2019 r. 
01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

adw. Katarzyna Krogulska- 

Chmielewska 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.7.2019 

19.12.2019 r. 
01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

r.pr. Małgorzata 

Zienkiewicz 
Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

AN.033.17.47.8.2019 
19.12.2019 r. 

01.01.2020r.-
31.12.2020r. 

r.pr. Jarosław Woźniak Świadczenie porad prawnych w Punkcie 
nieodpłatnej pomocy prawnej w zastępstwie 

zadanie zlecone z zakresu 
administracji rządowej 

235,00 zł/dyżur 

 

  



 

Rejestr umów zawartych przez Starostwo Powiatowe w Ostródzie/Powiat Ostródzki z siedzibą w Ostródzie w miesiącu grudzień 2019 r. 

Wydział Promocji 

Numer umowy/ 
znak sprawy 

Data zawarcia 
umowy 

Okres 
obowiązywania/ 
realizacji umowy 

Nazwa podmiotu z którym 
zawarto umowę 

Przedmiot umowy 

Współfinansowanie 
ze środków 
zewnętrznych 
tak/nie 

Wartość 
umowy brutto 
(PLN) 

2019/47816 09.12.2019 
20.12.2019 -
24.12.2019 

EUROZET Sp. z o.o. 
Zlecenie emisji życzeń na antenie Meloradia z okazji 
świąt Bożego Narodzenia od Starosty Ostródzkiego 
dla mieszkańców Powiatu. 

nie 400,00 

P.273.103.2019 10.12.2019 
30.01.2019 – 
26.12.2019 

Stowarzyszenie 
Zachoodniomazurska 
Lokalna Organizacja 

Turystyczna 

Wsparcie marketingowe przedsiębiorstw i 
podmiotów sektora turystycznego z terenu powiatu 
ostródzkiego na rynku krajowym i międzynarodowym 
poprzez ekspozycje utrwalające i wzmacniające 
markę „Mazury Zachodnie” w formie stoisk 
promocyjnych na targach turystycznych w 2020 r. 

nie 86 350,00 

 

 

 

 

 

 


