
WYKAZ UMÓW I POROZUMIEŃ WOJEWODY LUBELSKIEGO 

Numer w 
rejestrze 

 Data zawarcia 
umowy 

Wydział 
prowadzący 

Strona umowy  
/porozumienia 

Przedmiot umowy, porozumienia Zmiany/aneksy    

1 2 3 4 5 6 

1 26.01.2015 SO i C 

Powiat Biłgorajski                 
Marian Tokarski - Starosta, 

Jarosław Piskorski - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

2 26.01.2015 SO i C 

Powiat Lubartowski 
Fryderyk Puła - Starosta, 

Kazimierz Sysiak - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

3 02.02.2015 SO i C 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej Aneks Nr 1 z 10.04.2015 

4 26.01.2015 SO i C 

Powiat Bialski Tadeusz 
Łazowski - Starosta, Jan 

Bajkowski - Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   



5 26.01.2015 SO i C 
Miasto Chełm                   

Agata Fisz -Prezydent 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

6 26.01.2015 SO i C 

Powiat Lubelski Paweł 
Pikula - Starosta, Robert 

Wójcik - Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

7 5.02.2015 SO i C 

Powiat Puławski               
Witold Popiołek - Starosta 

Leszek Gorgol - Członek 
Zarządu 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

8 02.02.2015 SO i C 

Powiat Rycki              
Stanisław Jagiełło - 
Starosta, Stanisław 

Włodarczyk - Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej Aneks Nr 1 z 5.06.2015 

9 5.02.2015 SO i C 

Powiat Świdnicki            
Dariusz Kołodziejczyk - 

Starosta                            
Waldemar Białowąs - 

Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

10 26.01.2015 SO i C 

Powiat Włodawski Andrzej 
Romańczuk - Starosta, 

Adam Panasiuk - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

11 9.03.2015 SO i C 

Powiat Chełmski               
Piotr Deniszczuk - Starosta  

Tomasz Szczepaniak - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   



12 5.02.2015 SO i C 

Powiat Krasnostawski 
Janusz Szpak - Starosta  

Henryk Czerniej - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

13 24.02.2015 SO i C 

Powiat Kraśnicki                 
Andrzej Maj - Starosta                  

Jerzy Podgórski - Sekretarz 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

14 24.02.2015 SO i C 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

15 02.02.2015 SO i C 

Powiat Łukowski Janusz 
Kozioł - Starosta, 

Włodzimierz Wolski - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej Aneks Nr 1 z 5.06.2015 

16 5.02.2015 SO i C 

Powiat Opolski                       
Zenon Rodzik - Starosta 

Janusz Gąsior - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

17 24.02.2015 SO i C 

Powiat Radzyński          
Lucjan Kotwica - Starosta        

Jan Gil - Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

18 26.01.2015 SO i C 

Powiat Łęczyński             
Roman Cholewa - Starosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   



19 21.01.2015 ŚiR 

Województwo Lubelskie - 
Artur Walasek 

Wicemarszałek, Paweł 
Nakonieczny - Członek 

Zarządu Woj. Lubelskiego 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadań z zakresu bieżącej 
działalności Zespolu Lubelskich Parków 

Krajobrazowych w Lublinie   

20 21.01.2015 ŚiR 

Województwo Lubelskie - 
Artur Walasek 

Wicemarszałek, Paweł 
Nakonieczny - Członek 

Zarządu Woj. Lubelskiego 

umowa w sprawie udzielania dotacji 
celowej z budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie wydatków związanych z 
realizacją zadań własnych Województwa 

Lubelskiego   

21 2.02.2015 SOiC 

Wojskowy Szpital Kliniczny 
z Polikliniką SPZOZ w 

Lublinie Zbigniew 
Kędzierski - Komendant 

umowa o wykonanie usług z zakresu 
specjalistycznych badań lekarskich i 

obserwacji szpitalnej osób podlegających 
kwalifikacji wojskowej w 2015 r.   

22 30.01.2015 Wydz. Zdrowia 

NFZ       Andrzej Kowalik - 
p.o. Dyrektora Lubelskiego 

Oddziału NFZ 

umowa w sprawie udzielania dotacji 
celowej na finansowanie medycznych 

czynności ratunkowych, realizowanych 
przez zespoły ratownictwa medycznego na 

terenie województwa lubelskiego Aneks Nr 1 z 30.11.2015 

23 17.02.2015 WI 

WOJEWODA LUBELSKI              
a                                                              

Powiat Rycki                
Stanisław Jagiełło 

STAROSTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

24 17.02.2015 WI 

                                                           
Powiat Biłgorajski                
Marian Tokarski               

STAROSTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 



25 17.02.2015 WI 

                                                           
Powiat Tomaszowski                

Jan Kowalczyk                
STAROSTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój"   

26 17.02.2015 WI 

Powiat Opolski                       
Zenon Rodzik - Starosta 

Janusz Gąsior - 
Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

27 17.02.2015 WI 

                                                             
Gmina Nielisz                               
Adam Wala                               

WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr 2 z 10.07.2015 

28 17.02.2015 WI 

Powiat Janowski                
Jerzy Bielecki                             

Starosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr  2 z 12.10.2015, Aneks Nr 3 z 20.11.2015 

29 17.02.2015 WI 

                                                            
Powiat Chełmski               
Piotr Deniszczuk               

STAROSTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

30 17.02.2015 WI 

Powiat Krasnostawski                
Janusz Szpak                              

Starosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

31 17.02.2015 WI 

Powiat Lubartowski 
Fryderyk Puła - Starosta, 

Kazimierz Sysiak - 
Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015, Aneks Nr 2 z 30.09.2015 



32 17.02.2015 WI 

                                                          
Powiat Bialskim              

Tadeusz Łazowski               
STAROSTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

33 17.02.2015 WI 

                                                        
Powiat Lubelski                                          
Robert Wójcik                              

WICESTAROSTA LUBELSKI 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 10.07.2015 

34 17.02.2015 WI 

Powiat Włodawski            
Andrzej Romańczuk - 

Starosta,                                   
Adam Panasiuk - 

Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

35 17.02.2015 WI 

Gmina Janów Podlaski 
Krzyszof Kołtyś Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr 2 z 10.08.2015, Aneks Nr 3 z 20.11.2015 

36 17.02.2015 WI 

                                                       
Powiat Radzyński                                          

Lucjan Kotwica                              
STAROSTA POWIATU 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr 2 z 10.07.2015 

37 17.02.2015 WI 

Miasto Lublin               
Krzysztof Żuk Prezydent 

Miasta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 

38 17.02.2015 WI 

Gmina Krasnobród 
Kazimierz Misztal - 

Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 17.02.2015 



39 17.02.2015 WI 

WOJEWODA LUBELSKI              
a                                                              

Miasto Biłgoraj                                             
Janusz Rosłan                               

BURMISTRZ MIASTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój"   

40 17.02.2015 WI 

Powiat Pułąwski                
Michał Godliński  

Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Ankeks Nr 1 z 10.08.2015, Aneks Nr 2 z 25.09.2015 

41 17.02.2015 WI 

Powiat Parczewski                
Jerzy Maśluch - Starosta 

Adam Domański - 
Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

42 17.02.2015 WI 

Powiat Łukowski             
Janusz Kozioł - Starosta, 

Włodzimierz Wolski - 
Wicestarosta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

43 17.02.2015 WI 

                                                            
Gmina Chełm                                      

Wiesława Kociuba                                
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

44 17.02.2015 WI 

                                                          
Gmina Kodeń                                              

Jerzy Troć                                
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój"   

45 17.02.2015 WI 

Gmina Biłgoraj               
Wiesław Różyński Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 



46 17.02.105 WI 

                                                            
Gmina Stanin                                              

Krzysztof Kazan                                
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015, Aneks Nr 2 z 20.11.2015 

47 17.02.2015 WI 

                                                       
Gmina Głusk                                     

Jacek Anasiewicz                                
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

48 17.02.2015 WI 

Gmina Janów Podlaski                             
Jacek Hura                                              

Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

49 17.02.2015 WI 

                                                       
Gmina Dorohusk                                        
Wojciech Sawa                                

WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

50 17.02.2015 WI 

                                                       
Miasto Terespol                                             
Marek Danieluk                              

BURMISTRZ MIASTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

51 17.02.2015 WI 
Miasto Lublin Krzysztof Żuk 

Prezydent Miasta 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

52 17.02.2015 WI 

Gmina Krasnystaw                 
Janusz Korczyński Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 



53 17.02.2015 WI 

Gmina Łęczna                   
Teodor Kosiarski Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

54 17.02.2015 WI 

                                                         
Gmina Parczew                                              
Paweł Kędracki                               

BURMISTRZ 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

55 17.02.2015 WI 

Gmina Lubycza Królewska      
Wójt Gminy                        

Tomasz Leszczyński 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

56 17.02.2015 WI 

Gmina Łopiennik Górny              
Jan Kuchta Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

57 17.02.2015 WI 

                                                 
Gmina Tarnawatka                                            

Piotr Pasieczny                              
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr 2 z 10.07.2015 

58 17.02.2015 WI 

Gmina Krynice                             
Janusz Bałabucha                           

Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 17.07.2015 

59 17.02.2015 WI 

                                                           
Gmina Świdnik                                     

Waldemar Jakson                              
BURMISTRZ 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 



60 17.02.2015 WI 

                                                              
Gmina Rokitno                                             
Jacek Szewczuk                              

WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

61 17.02.2015 WI 

                                
Gmina Milejów                                              
Tomasz Suryś                              

WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

62 17.02.2015 WI 

                                                          
Gmina Czemierniki                                  

Krystyna Dobrowolska                              
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

63 17.02.2015 WI 

Gmina Dołhobyczów             
Grzegorz Drewnik                   

WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 

64 17.02.2015 WI 

Gmina Chodel                         
Jan Majewski Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 7.08.2015 

65 17.02.2015 WI 

Gmina Modliborzyce                        
Witold Kowalik Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015, Aneks Nr 2 z 20.11.2015 

66 17.02.2015 WI 

                                                           
Gmina Piaski                                            

Michał Cholewa                              
BURMISTRZ 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015 



67 17.02.2015 WI 

Miasto Kraśnik                  
Mirosław Włodarczyk                

Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015, Aneks Nr 2 z 10.08 

68 17.02.2015 WI 

                                                           
Gmina Józefów nad Wisłą                                             

Grzegorz Kapica                              
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

69 17.02.2015 WI 

Gmina Adamów                    
Dariuszx Szykuła                 

Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 10.08.2015 

70 17.02.2015 WI 

Gmina Terspol                      
Krzysztof Iwaniuk Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

71 17.02.2015 WI 

                                                          
Miasto Puławy                                             
Janusz Grobel                             

BURMISTRZ MIASTA 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

72 17.02.2015 WI 

                                                        
Gmina Końskowola                                          

Stanisław Gołębiowski                             
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 

73 17.02.2015 WI 

                                                         
Gmina Wilkołaz                                        

Paweł Głąb                             
WÓJT 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015 



74 17.02.2015 WI 

Miasto Tomaszów Lubelski 
Wojciech Żukowski 

Burmistrz 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

75 17.02.2015 WI 

Gmina Niemce                       
Krzysztof Urbaś                                     

Wójt 

udzielenie dotacji celowej budżetu 
państwa w 2015 roku za zadanie 

realizowane w ramach "Narodowego 
programu przebudowy dróg lokalnych - 
Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - 

Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.06.2015,  

76 10.03.2015 SOiC 

Powiat Tomaszowski          
Jan Kowalczyk - Starosta  

Jerzy Wereszczak - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

77 25.02.2015 WFiC 
Lubelski Kurator Oświaty 

Pan Krzysztof Babisz 

realizacja w roku budżetowym 2015 
zadania dotyczącego dofinansowania 

pracodawcom kosztów kształcenia 
młodocianych pracowników    

78 5.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie okulistyki 
Tomasz Żarnowski 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

79 5.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie położnictwa i 

ginekologii Jan Oleszczuk 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

80 5.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie neonatologii 

Henryka Sawulicka-
Oleszczuk 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

81 6.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie protetyki 

stomatologicznej Janusz 
Borowicz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   



82 6.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie chorób 

wewnętrznych Jerzy 
Mosiewicz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

83 6.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie medycyny 
nuklearnej Beata Ewa 

Chrapko 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

84 6.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie onkologii i 
hematologii dzicięcej 

Hanna Wiśniewska-Ślusarz 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

85 9.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie farmacji 

aptecznej Ewa Poleszak 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

86 9.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie stomatologii 
dziecięcej Maria Mielnik 

Błaszczak 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

87 9.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie immunologii 
klinicznej Jacek Roliński 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

88 9.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie transplantologii 

Sławomir Rudzki 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

89 10.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie pediatrii Elżbieta 

Pac-Kożuchowska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



90 10.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie medycyny 

sądowej Grzegorz 
Teresiński 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

91 10.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie psychologii 

klinicznej Alicja Nasiłowska-
Barud 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

92 11.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie medycyny 

ratunkowej Adam Nogalski 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

93 11.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie ratunkowego 

Beata Chilimoniuk 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

94 11.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie anestezjologii i 

intensywnej terapii 
Wojciech Dąbrowski 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

95 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie neurologii 

dzicięcej Mirosław Jasiński 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

96 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie fizjoterapii Anna 

Krawczyńska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

97 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie stomatologii 

zachowawczej z 
endodoncją Teresa 

Bachanek 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



98 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie onkologii 
klinicznej Elżbieta 

Starosławska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

99 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie endokrynologii i 

ginekologicznej i 
rozrodczości Lechosław 

Putowski 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

100 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie medycyny 
paliatywnej Mariusz 

Sałamacha 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

101 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie 

otorynolaryngologii 
dziecięcej Leszek Grzywna 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

102 12.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie 

otorynolaryngologii Janusz 
Klatka 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

103 12.202.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie seksuologii Zofia 

Wieczerzak 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

104 13.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie nefrologii 

dziecięcej Maria 
Małgorzata Zajączkowska 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   



105 13.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie angiologii 

Andrzej Wolski 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

106 13.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie RADIOTERAPII 
ONKOLOGICZNEJ Maria 

Mazurkiewicz 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

107 BRAK         

108 13.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie ortodoncji 

Izabella Dunin-Wilczyńska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

109 13.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie patomorfologii 

Justyna Szumiło 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

110 16.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie pielęgniarstwa 
Anna Ksykiewicz-Dorota 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

111 16.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie kardiologii 
Andrzej Wysokiński 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

112 17.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie periodontologii 

Joanna Wysokińska-
Miszczuk 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

113 17.02.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie neurochirurgii 

Radsław Rola 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



114 17.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie balneologii i 

medycyny fizykalnej               
Piotr Olszak 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

115 17.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie alergologii                              
Izabella Krupa-Borek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

116 17.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

onkologicznego                             
Małgotzata Matczuk 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

117 18.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie psychiatrii dzieci 

i młodzieży                             
Zenona Kaczkowska 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

118 18.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie endokrynologii                            

Beata Matyjaszek-
Matuszek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

119 18.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii 

szczękowo-twarzowej                            
Tomasz Tomaszewski 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

120 19.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie rehabilitacji 

medycznej                             
Piotr Majcher 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   



121 19.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie radiologii i 

diagnostyki obrazowej                           
Andrzej Drop 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

122 19.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

epidemiologicznego                            
Małgorzata Kępa-Mitura 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

123 19.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie reumatologii                          

Maria Majdan 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

124 20.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie diagnostyki 

laboratoryjnej                           
Helena Donica 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

125 20.02.2015 Wz 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie alergologii                              
Izabella Krupa-Borek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

126 20.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

ginekologiczno-
położniczego                               

Grażyna Iwanowicz-Palus 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego Aneks Nr 1 z 28.04.2015 

127 20.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie geriatriij                               
Paweł Klimkowicz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   



128 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii 

naczyniowej                               
Tomasz Zubilewicz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

129 20.02.2015 Wz 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chorób płucj                               

Janusz Milanowski 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

130 20.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie genetyki 

klinicznej                               
Janusz Kocki 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

131 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie transfuzjologii 

klinicznej                               
Hanna Radwan-Wieczorek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

132 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie psychiatrii                               
Andrzej Czernikiewicz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

133 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie medycyny 

sportowej                               
Zbigniew Nowosadzki 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

134 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii 

onkologicznej                               
Wojciech Polkowski 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

135 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie diabetologii                               

Grzegorz Dzida 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



136 23.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie endokrynologii i 

diabetologii dziecięcej                               
Iwona Beń-Skowronek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

137 24.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii klatki 

piersiowej                               
Marek Sawicki 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

138 24.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii ogólnej                               

Tomasz Skoczylas 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

139 24.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

gastroenterologii                                
Krzysztof Celiński 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

140 24.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

anestezjologicznego                                
Danuta Cybulak 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

141 25.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

pediatrycznego                                
Ewa Kulbaka 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

142 26.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie chirurgii 
stomatologicznej                  

Anna Szyszkowska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



143 26.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie perinatologii                 

Bożena Leszczyńska - 
Gorzelak 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

144 27.02.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie epidemiologii            
Maria Jolanta Korniszuk 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

145 2.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

opieki paliatywnej         
Bożena Łukaszek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

146 3.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie ginekologii 

onkologicznej                     
Wiesława Bednarek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

147 3.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie urologii                  

Radosław Starownik 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

148 6.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie toksykologii 

klinicznej                                
Jarosław Szponar 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

149 9.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie hematologii                             

Marek Hus 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

150 11.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie neurologii                             

Konrad Rejdak 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   



151 12.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie neurologii                             

Wojciech Załuski 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

152 13.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie kardiochirurgii                            

Janusz Stążka 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

153 13.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie kardiologii 

dziecięcej                         
Elżbieta Sadurska 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

154 2.04.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie mikrobiologii 

lekarskiej                         
Elżbieta Mazur 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

155 17.03.2015 WZ 

Konsultant Wojewódzki  w 
dziedzinie pielęgniarstwa 

przewlekle chorych i 
niepełnospranych                             
Małgorzata Sitarz 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

156 9.03.2015 SOiC 

Powiat Hrubieszowski            
Józef Kuropatwa - Starosta  

Leszek Czerwonka - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

157 10.03.2015 SOiC 

Powiat Janowski                
Jerzy Bielecki  - Starosta                                  

Bartosz Piech - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   



158 9.03.2015 SOiC 

Powiat Parczewski                
Jerzy Maśluch - Starosta                  

Adam Domański - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

159 23.03.2015 PS 
Gmina Abramów                        

Artur Chomiuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

160 23.03.2015 PS 

Gmina Adamów                     
Sławomir Skwarek                

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

161 23.03.2015 PS 
Gmina Adamów                      

Dariusz Szykuła - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

162 23.03.2015 PS 
Gmina Aleksandrów                

Józef Biały - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

163 23.03.2015 PS 

Gmina Annopol                
Wiesław Liwiński - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

164 23.03.2015 PS 
Gmina Baranów                     

Robert Gagoś - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

165 23.03.2015 PS 
Gmina Batorz                               

Henryk Michałek  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

166 23.03.2015 PS 
Gmina Bełżec               

Andrzej Adamek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



osobom tego pozbawionym 

167 23.03.2015 PS 
Gmina Bełżyce               

Ryszard Góra  - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

168 23.03.2015 PS 
Gmina Biała Podlaska              

Wiesław Panasiuk  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

169 23.03.2015 PS 

Miasto Biała Podlaska          
Dariusz Stefaniuk - 

Prezydent 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 29.03.2015 

170 23.03.2015 PS 
Gmina Białopole                    

Henryk Maruszewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

171 23.03.2015 PS 
Gmina Biłgoraj               

Wiesław Różyński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

172 23.03.2015 PS 
Miasto Biłgoraj                         

Janusz Rosłan - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

173 23.03.2015 PS 
Gmina Biszcza                 

Zbigniew Pyczko - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

174 23.03.2015 PS 
Gmina Borki                      

Radosław Sałata -Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.03.2015 



175 23.03.2015 PS 
Gmina Borzechów            

Zenon Madzelan - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.09.2015 

176 23.03.2015 PS 
Gmina Bychawa                    

Janusz Urban  - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

177 23.03.2015 PS 

Gmina Chełm                    
Wiesław Kociuba              

Wójt Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.07.2015 

178 23.03.2015 PS 
Miasto Chełm                   

Agata Fisz -Prezydent 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

179 23.03.2015 PS 
Gmina Chodel                         

Jan Majewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

180 23.03.2015 PS 
Gmina Chrzanów            

Czesław Jaworski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1  z 20.07.2015, Aneks Nr 2  z 23.09.2015 

181 23.03.2015 PS 
Gmina Cyców                                            

Wiesław Pikuła - Wójt       

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

182 23.03.2015 PS 

Gmina Czemierniki     
Krystyna Dobrowolska - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

183 23.03.2015 PS 
Miasto Dęblin                   

Beata Siedlecka - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



184 23.03.2015 PS 
Gmina Dębowa Kłoda  

Radosław Kozak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

185 23.03.2015 PS 

Gmina Dołhobyczów             
Grzegorz Drewnik               

WÓJT 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

186 23.03.2015 PS 

Gmina Dorohusk                  
Wojciech Sawa -Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

187 23.03.2015 PS 
Gmina Drelów                        

Piotr Kazimierski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

188 23.03.2015 PS 
Gmina Dubienka              

Waldemar Domański - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

189 23.03.2015 PS 
Gmina Dzierzkowice      

Marcin Gąsiorowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

190 23.03.2015 PS 
Gmina Dzwola                     

Stanisław Rożek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

191 23.03.2015 PS 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

192 23.03.2015 PS 
Gmina Firlej                    

Sławomir Cieszko - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



193 23.03.2015 PS 

Gmina Frampol                
Tadeusz Niedźwiecki - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

194 23.03.2015 PS 
Gmina Garbów               

Kazmierz Firlej - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

195 23.03.2015 PS 
Gmina Głusk                          

Jacek Anasiewicz - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.03.2015 

196 23.03.2015 PS 
Gmina Godziszów            

Józef Zbytniewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

197 23.03.2015 PS 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks zNr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

198 23.03.2015 PS 
Gmina Gorzków                           

Marek Kasprzak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

199 23.03.2015 PS 
Gmina Gościeradów      

Mariusz Sczepanik - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

200 23.03.2015 PS 

Gmina Grabowiec                 
Waldemar Greniuk- Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

201 23.03.2015 PS 
Gmina Hanna                              

Grażyna Kowalik - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



202 23.03.2015 PS 
Gmina Hańsk                                  

Marek Kopieniak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

203 23.03.2015 PS 

Gmina Horodło                
Krzysztof Bożek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

204 23.03.2015 PS 
Gmina Hrubieszów                     

Jan Mołodecki - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

205 23.03.2015 PS 

Miasto Hrubieszów                   
Tomasz Zając - Burmistrz 

Miasta 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

206 23.03.2015 PS 
Gmina Izbica                             

Jerzy Lewczuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

207 23.03.2015 PS 
Gmina Jabłonna          

Magdalena Sałek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

208 23.03.2015 PS 
Gmina Jabłoń                       

Dariusz Łobejko - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

209 23.03.2015 PS 
Gmina Janowiec                         
Jan Gędek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

210 23.03.2015 PS 

Gmina Janów Lubelski            
Krzysztof Kołtyś                                           

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



211 23.03.2015 PS 

Gmina Janów Podlaski                             
Jacek Hura                                              

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

212 23.03.2015 PS 
Gmina Jarczów           

Zdzisław Wojnar- Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

213 23.03.2015 PS 
Gmina Jastków                          

Teresa Kot - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

214 23.03.2015 PS 
Gmina Jeziorzany                

Jarosław Radomski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

215 23.03.2015 PS 
Gmina Józefów n. Wisłą           
Grzegorz Kapica - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

216 23.03.2015 PS 
Gmina Józefów                         

Roman  Dziura - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

217 23.03.2015 PS 
Gmina Kamień               

Roman Kandziora - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

218 23.03.2015 PS 
Gmina Kamionka               

Karol Ługowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

219 23.03.2015 PS 
Gmina Karczmiska                  

Janusz Goliszek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



220 23.03.2015 PS 
Gmina Kazimierz Dolny     

Adrzej Pisula - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

221 23.03.2015 PS 
Gmina Kąkolewnica         

Zbigniew Ładny - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

222 23.03.2015 PS 
Gmina Kłoczew               

Zenon Stefanowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

223 23.03.2015 PS 

Gmina Kock                          
Tomasz Futera - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

224 23.03.2015 PS 
Gmina Kodeń                          

Jerzy Troć - Wójt Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

225 23.03.2015 PS 

Gmina Komarów Osada  
Wiesława Sieńkowska - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

226 23.03.2015 PS 

Gmina Komarówka 
Podlaska Ireneusz 
Demianiuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

227 23.03.2015 PS 

Gmina Konopnica                          
Mirosław Żydek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

228 23.03.2015 PS 
Gmina Konstantynów       

Romuald Murawski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



229 23.03.2015 PS 

Gmina Końskowola         
Stanisław Gołębiowski - 

Wójt     

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

230 23.03.2015 PS 

Gmina Krasnobród 
Kazimierz Misztal - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

231 23.03.2015 PS 
Gmina Krasnystaw                 

Janusz Korczyński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

232 23.03.2015 PS 

Miasto Krasnystaw         
Hanna Mazurkiewicz   

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

233 23.03.2015 PS 

Gmina Kraśniczyn            
Małgorzata Sapiecha           

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

234 23.03.2015 PS 
Gmina Kraśnik                       

Mirosław Chapski  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.09.2015 

235 23.03.2015 PS 

Miasto Kraśnik                          
Mirosław Włodarczyk                

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

236 23.03.2015 PS 

Gmina Krynice                             
Janusz Bałabuch                          

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

237 23.03.2015 PS 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



238 23.03.2015 PS 
Gmina Krzywda                           

Jerzy Kędra - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

239 23.03.2015 PS 
Gmina Księżpol                           

Lech Rębacz - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

240 23.03.2015 PS 
Gmina Kurów                 

Stanisław Wójcicki - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym   

241 23.03.2015 PS 
Gmina Leśna Podlaska  

Paweł Kazimierski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

242 23.03.2015 PS 

Gmina Leśniowice                     
Wiesław Radzięciak - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

243 23.03.2015 PS 

Gmina Lubartów               
Krzyszof Kopyść - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

244 23.03.2015 PS 

Miasto Lubartów                
Janusz Bodziacki - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

245 23.03.2015 PS 

Miasto Lublin               
Krzysztof Żuk                

Prezydent Miasta 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.03.2015, Aneks Nr 2 z dnia 23.09.2015 

246 23.03.2015 PS 

Gmina Lubycza Królewska      
Wójt Gminy                        

Tomasz Leszczyński 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



247 23.03.2015 PS 
Gmina Ludwin                    

Andrzej Chabros - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

248 23.03.2015 PS 
Gmina Łabunie               

Antoni Turczyn - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

249 23.03.2015 PS 
Gmina Łaszczów                  

Cezary Girgiel - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

250 23.03.2015 PS 
Gmina Łaziska                            

Roman Radzikowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

251 23.03.2015 PS 

Gmina Łęczna                   
Teodor Kosiarski  - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

252 23.03.2015 PS 
Gmina Łomazy                              

Jerzy Czyżewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

253 23.03.2015 PS 
Gmina Łopiennik Górny              

Jan Kuchta - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

254 23.03.2015 PS 
Gmina Łukowa           

Stanisław Kozyra - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

255 23.03.2015 PS 
Gmina Łuków                            

Mariusz Osiak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



256 23.03.2015 PS 
Miasto Łuków                

Dariusz Szustek - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

257 23.03.2015 PS 
Gmina Markuszów            

Andrzej Rozwałka - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

258 23.03.2015 PS 

Gmina Mełgiew           
Ryszard Podlodowski - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.09.2015 

259 23.03.2015 PS 

Gmina Miączyn                      
Ryszard Borowski - Wójt 

Gminy  

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

260 23.03.2015 PS 
Gmina Michów                     

Janusz Jankowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

261 23.03.2015 PS 

Gmina Międzyrzec Podlaski      
Krzysztof Adamowicz - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

262 23.03.2015 PS 

Miasto Międzyrzec Podlaski  
Zbigniew Kot                

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

263 23.03.2015 PS 
Gmina Milanów                           

Paweł Krępski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

264 23.03.2015 PS 
Gmina Milejów                        

Tomasz Suryś - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



265 23.03.2015 PS 
Gmina Mircze                      

Marta Małyszek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

266 23.03.2015 PS 

Gmina Modliborzyce                        
Witold Kowalik                   

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

267 23.03.2015 PS 
Gmina Nałęczów           

Andrzej Ćwiek - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

268 23.03.2015 PS 
Gmina Niedrzwcia Duża         

Adam Kuna - Wójt Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

269 23.03.2015 PS 
Gmina Niedźwiada               

Janusz Marzęda - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

270 23.03.2015 PS 
Gmina Nielisz                           

Adam Wal - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

271 23.03.2015 PS 

Gmina Niemce                       
Krzysztof Urbaś                                     

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

272 23.03.2015 PS 
Gmina Nowodwór                  

Ryszard Piotrowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks nr 2 z 23.09.2015 

273 23.03.2015 PS 
Gmina Obsza                 

Andrzej Placek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.03.2015 



274 23.03.2015 PS 
Gmina Opole Lubelskie             

Dariusz Wróbel - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym   

275 23.03.2015 PS 
Gmina Ostrów Lubelski        

Józef Gruszczyk - Burmistrz  

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym   

276 23.03.2015 PS 
Gmina Ostrówek           

Tomasz Piecak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

277 23.03.2015 PS 

Gmina Parczew               
Paweł Kędracki - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

278 23.03.2015 PS 

Gmina Piaski                          
Michał Cholewa  - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 12.08.2015 

279 23.03.2015 PS 
Gmina Piszczac                     

Kamil Kożuchowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

280 23.03.2015 PS 
Gmina Podedwórze          

Krzysztof Chilczuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

281 23.03.2015 PS 

Gmina Poniatowa            
Zygmunt Wyroślak - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym   

282 23.03.2015 PS 
Gmina Potok Górny              

Edward Hacia - Wójt Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.03.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



283 23.03.2015 PS 
Gmina Potok Wielki               

Jerzy Pietrzyk - Wójt Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

284 23.03.2015 PS 
Gmina Puchaczów             

Adam Grzesiuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

285 23.03.2015 PS 
Gmina Puławy                           

Krzyszof Brzeziński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

286 23.03.2015 PS 
Miasto Puławy                        

Janusz Grobel - Prezydent 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

287 23.03.2015 PS 
Gmina Rachanie                      

Roman Miedziak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

288 23.03.2015 PS 
Gmina Radecznica               

Edward Polak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

289 23.03.2015 PS 
Gmina Radzyń Podlaski         

Wiesław Mazurek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

290 23.03.2015 PS 
Miasto Radzyń Podlaski   
Jerzy Rębek - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

291 23.03.2015 PS 
Gmina Rejowiec                

Tadeusz Górski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 



292 23.03.2015 PS 
Gmina Rejowiec Fabryczny      

Zdzisław Krupa - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

293 23.03.2015 PS 

Miasto Rejowiec Fabryczny  
Stanisław Bodys              

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

294 23.03.2015 PS 
Gmina Rokitno                             

Jacek Szewczuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

295 23.03.2015 PS 

Gmina Rossosz          
Kazimierz Weremkowicz - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

296 23.03.2015 PS 
Gmina Ruda Huta          

Kazimierz Smal - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

297 23.03.2015 PS 

Gmina Rudnik                
Tadeusz Zdunek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

298 23.03.2015 PS 
Gmina Rybczewice    

Elżbieta Masicz  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

299 23.03.2015 PS 
Gmina Ryki                  

Jarosław Żaczek - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

300 23.03.2015 PS 
Gmina Sawin                            

Dariusz Ćwira - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 27.08.2015 



301 23.03.2015 PS 
Gmina Serniki              

Stanisław Marzęda - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

302 23.03.2015 PS 
Gmina Serokomla               

Piotr Chaber  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

303 23.03.2015 PS 
Gmina Siedliszcze           

Hieronim Zonik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

304 23.03.2015 PS 
Gmina Siemień        

Stanisław Dawidek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

305 23.03.2015 PS 
Gmina Siennica Różana   
Leszek Proskura - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

306 23.03.2015 PS 

Gmina Sitno                           
Marian  Tadeusz Bernat - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

307 23.03.2015 PS 
Gmina Skierbieszów        

Stanisław Sokal - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

308 23.03.2015 PS 
Gmina Sławatycze                

Grzegorz Kiec - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

309 23.03.23015 PS 

Gmina Sosnowica               
Krystyna Jaśkiewicz - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 230.09.2015 



310 23.03.2015 PS 
Gmina Sosnówka                  

Marek Korpysz - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

311 23.03.2015 PS 
Gmina Spiczyn                  

Dorota Szczęsna - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

312 23.03.2015 PS 
Gmina Stanin               

Krzysztof Kazana - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

313 23.03.2015 PS 
Gmina Stary Brus             

Paweł Kołtun - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

314 23.03.2015 PS 
Gmina Stary Zamość  

Waldemar Raczyński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

315 23.03.2015 PS 
Gmina Stężyca              

Zbigniew Chlaściak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.09.2015 

316 23.03.2015 PS 
Gmina Stoczek Łukowski    

Marek Czub - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

317 23.03.2015 PS 

Miasto Stoczek Łukowski      
Ireneusz Szczepanik - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

318 23.03.2015 PS 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



319 23.03.2015 PS 
Gmina Sułów                                

Leon Bulak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks  Nr 2 z 23.09.2015 

320 23.03.2015 PS 
Gmina Susiec              

Zbigniew Naklicki - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

321 23.03.2015 PS 
Gmina Szastarka               

Artur Jaskowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

322 23.03.2015 PS 

Gmina Szczebrzeszyn      
Marian Mazur                    

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 23.09.2015 

323 23.03.2015 PS 

Gmina Miejska Świdnik   
Waldemar Jakson      

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

324 23.03.2015 PS 
Gmina Tarnawatka                    

Piotr Pasieczny  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

325 23.03.2015 PS 
Gmina Tarnogród   

Eugeniusz Stróż - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

326 23.03.2015 PS 

Gmina Telatyn                 
Irena Stąsiek - Witkowska - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

327 23.03.2015 PS 

Gmina Terespol                      
Krzysztof Iwaniuk                 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



328 23.03.2015 PS 
Miasto Terespol               

Jacek Danieluk - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

329 23.03.2015 PS 
Gmina Tereszpol               

Jacek Pawluk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

330 23.03.2015 PS 

Gmina Tomaszów Lubelski  
Marzena Czubaj- Gancarz  

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

331 23.03.2015 PS 

Miasto Tomaszów Lubelski 
Wojciech Żukowski 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

332 23.03.2015 PS 
Gmina Trawniki                           

Jerzy Szpakowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

333 23.03.2015 PS 
Gmina Trzebieszów  

Mirosław Szekalis - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

334 23.03.2015 PS 
Gmina Trzeszczany   

Stanisław Czarnota - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

335 23.03.2015 PS 
Gmina Trzydnik Duży     

Franciszek Kwiecień - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

336 23.03.2015 PS 
Gmina Tuczna                       

Zygmunt Litwiniuk -  Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



337 23.03.2015 PS 
Gmina Turobin               

Eugeniusz Krukowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

338 23.03.2015 PS 
Gmina Tyszowce                

Mariusz Zając - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2  z 23.03.2015 

339 23.03.2015 PS 
Gmina Uchanie                           

Maria Gumieniak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

340 23.03.2015 PS 
Gmina Ulan - Majorat      

Jarosław Koczkodaj  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 230.09.2015 

341 23.03.2015 PS 
Gmina Ulhówek                         

Łukasz Kłębek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

342 23.03.2015 PS 
Gmina Ułęż                       

Krzysztof Olszak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

343 23.03.2015 PS 
Gmina Urszulin                       

Tomasz Antoniuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

344 23.03.2015 PS 
Gmina Urzędów                           

Jan Woźniak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

345 23.03.2015 PS 

Gmina Uścimów                     
Stanisław Wołoszkiewicz - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



346 23.03.2015 PS 
Gmina Wąwolnica              

Marcin Łaguna - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

347 23.03.2015 PS 
Gmina Werbkowice           
Lech Bojko - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

348 23.03.2015 PS 

Gmina Wierzbica         
Andrzej Chrząstowski - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

349 23.03.2015 PS 
Gmina Wilkołaz                      

Paweł Głąb - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

350 23.03.2015 PS 
Gmina Wilków                        

Joanna Kowalska - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

351 23.03.2015 PS 
Gmina Wisznice                       

Piotr Dragan - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

352 23.03.2015 PS 
Gmina Włodawa             

Tadeusz Sawicki - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

353 23.03.2015 PS 

Miasto Włodawa         
Wiesław Muszyński -  

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

354 23.03.2015 PS 
Gmina Wohyń          

Stanisław Joźwik - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 



355 23.03.2015 PS 
Gmina Wojciechów                                    

Jan Czyżewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

356 23.03.2015 PS 
Gmina Wojcieszków       

Janusz Wylotek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

357 23.03.2015 PS 
Gmina Wojsławice                 

Hernyk Gołębiowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

358 23.03.2015 PS 
Gmina Wola Mysłowska   
Władysław Mika - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

359 23.03.2015 PS 
Gmina Wola Uhruska                 

Jan Łukasik - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

360 23.03.2015 PS 
Gmina Wólka                                   

Edwin Gortat - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

361 23.03.2015 PS 
Gmina Wyryki                 

Andrzej Ćwirta - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.03.2015 

362 23.03.2015 PS 
Gmina Wysokie                  

Anna Wojtas - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

363 23.03.2015 PS 
Gmina Zakrzew              

Teodora Zaręba - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



364 23.03.2015 PS 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

365 23.03.2015 PS 
Gmina Zalesie                       

Jan Sikora - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 12.08.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

366 23.03.2015 PS 
Gmina Zamość                        

Ryszard Gliwiński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

367 23.03.2015 PS 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

368 23.03.2015 PS 
Gmina Zwierzyniec                  

Jan Skiba - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015 

369 23.03.2015 PS 
Gmina Żmudź                     

Edyta Niezgoda - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 

370 23.03.2015 PS 
Gmina Żółkiewka             
Jacek Lis - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym   

371 23.03.2015 PS 
Gmina Żyrzyn               

Andrzej Bujek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa  na dofinansowanie 
zadania własnego gminy w zakresie 

dożywiania dzieci i zapewnienia posiłku 
osobom tego pozbawionym 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 23.09.2015 



372 
porozumienie z 

9.02.2015   

Wojewoda Małopolski a W. 
Lubelski, W. Podkarpacki, 

W. Śląski, W. Świętokrzyski  

realizacja projektów realizowanych w 
ramach wykonania "Harmonogramu zadań 

realizowanych w dorzeczu górnej Wisły 
wraz z planowanymi nakładami 

finansowymi" zwanego dalej 
Harmonogramem   

373 
porozumienie nr 2 

z 7.01.2015   

Wojewoda Lubelski a 
Minister Pracy i Polityki 

Społecznej 

uregulowanie praw i obowiązków w 
związku z realizacją zadania polegającego 

na zawieraniu umów z podmiotami 
przyznajacymi uprawnienia członkom 

wielodzietnym   

374 9.03.2015 SOiC 

Powiat Zamojski              
Henryk Matej - Starosta  

Kazimierz Mielnicki - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. zlecenia podmiotom 
leczniczym przeprowadzenia na potrzeby 

powiatowej komisji lekarskiej badań 
specjalistycznych, w tym psychologicznych, 

oraz obserwacji szpitalnej osób 
stawiających się do kwalifikacji wojskowej   

375 umowa  5.03.2015 WI 

Województwo Lubelskie - 
Arkadiusz Bratkowski - 

członek Zarządu,                  
Paweł Nakonieczny - 
członek Zarządu Woj. 

Lubelskiego 

w sprawie udzielenia dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 rok na 

dofinansowanie zadania pn. "Rozbudowa i 
modernizacja Centrum Onkologii Ziemi 

Lubelskiej" 

Aneks Nr 1 z 2.04.2015, Aneks Nr 2 z 11.05.2015, Aneks Nr 3 z 5.06.2015, Aneks Nr 4 z 9 lipca 2015 , 
 Aneks Nr 5 z 5.08.2015, Aneks Nr 6 z 7.09.2015, Aneks Nr 7 z 6.10.2015, Aneks Nr 8 z 19.11.2015,  
Aneks Nr 9 z 9.12.2015, Aneks Nr 10 z 23.12.2015 

376 porozumienie   

Instytucja Zarządzająca 
Programem Operacyjny 
Pomoc Techniczna pan 

Marcel Niezgoda, 
podsekretarz Stanu w 

ministerstwie 
Infrastruktury i Rozwoju  

dofinansowanie projektu ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu 
Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-

2013   



377 19.03.2015 WI 

Burmistrz                     
Kazimierz Dolnego          

Andrzej Pisula 

umowa o udzielenie dotacji celowej 
budżetu Państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania pn. "Budowa 
szkoły w Kazimierzu Dolnym" 

Aneks Nr 1 z 6.05.2015, Aneks Nr 2 z 26.05.2015 Aneks Nr 3 z 18.06.2015, Aneks Nr 4 z 10.07.2015,  
Aneks Nr 5 z 18.08.2015, Aneks Nr 6 z 5.10.2015, Aneks Nr 7 z 16.10.2015, Aneks Nr 8 z 16.11.2015 

378 1.04.2015 GNiSP 
Gmina Miasto Hrubieszów 
Tomasz Zając - Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

379 10.04.2015 GNiSP 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r. Aneks Nr 1 z 5.08.2015, Aneks Nr II z 15.10.2015 

380 10.04.2015 GNiSP 

Gmina Miasto Zamość 
Andrzej Wnuk - Prezydent 

Miasta 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

381 rezerwacja         

382 1.04.2015 GNiSP 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

383 17.03.2015 WFiC 

Artur Walaska - 
Wicemarszałek 

Województwa Lubelskiego 

porozumienie w spr.  przekazywania 
środków z budzetu państwa na 

wyprzedzające finansowanie kosztów 
kwalifikowanych ponoszonych na realizację 

operacji - program rozwoju obszarów 
wiejskich Aneks Nr 1 z 20.05.2015, Aneks Nr 2 z 17.03.2015 

384 18.03.2015 WFiC 

Sławomir Sosnowski - 
Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

dotacje z budżetu państwa na 
dofinansowanie kosztów ponoszonych na 
realizację zadań związanych z zamykaniem 

Zintegrowango Programu Operacyjnego   

385 10.04.2015 GNiSP 
Gmina Kazimierz Dolny     

Adrzej Pisula - Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

386 10.04.20145 GNiSP 
Miasto Biłgoraj                         

Janusz Rosłan - Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   



387 10.04.2015 GNiSP 
Gmina Komarów- Osada             

Wiesława Sieńkowsa - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

388 21.04.2015 GNiSP 

Gmina Chełm                    
Wiesław Kociuba              

Wójt Gminy 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

389 21.04.2015 GNiSP 

Gmina Miasto Chełm           
Agata Fisz                      
Prezydent 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

390 31.03.2015 PS 

Fundacja Rozwoju 
Demokracji Lokalnej  Adam 

Zniszczyński Dyrektor 
szkolenie w formie kursu dla pracowników 

LUW "Pomoc de minis"   

391 30.03.2015 WFiC EUREKA Sp. Z oo 

przeprowadzenie szkolenia "Nadzwyczajne 
tryby postępowania administracyjunego i 

wzruszanie decyzji ostatecznych w 
praktyce powiatowych urzędów pracy"   

392 27.04.2015 GNiSP 
Gmina Tarnawatka                    

Piotr Pasieczny  - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

393 27.04.2015 GNiSP 

Gmina Sitno                           
Marian  Tadeusz Bernat - 

Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

394 27.04.2015 GNiSP 
Gmina Bełżyce               

Ryszard Góra  - Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

395 27.04.2015 GNiSP 
Gmina Jabłonna          

Magdalena Sałek - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

396 27.04.2015 GNiSP 

Gmina Miasto Włodawa  
Wiesław Muszyński - 

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

397 27.04.2015 GNiSP 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   



398 4.05.2015 GNiSP 
Gmina Rybczewice    

Elżbieta Masicz  - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

399 19.05.2015 GNiSP 

Gmina Międzyrzec Podlaski      
Krzysztof Adamowicz - 

Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

400 7.05.2015 GNiSP 
Gmina Wojsławice                 

Hernyk Gołębiowski - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

401 14.05.2015 GNiSP 
Miasto Lublin                                 

Krzysztof Żuk - Prezydent 

porozumienie w spr. remontu kwatery 
żołnierzy Legionów Polskich, położonej na 

cmentarzu przy ul. Białej w Lublinie Aneks Nr 1 z 31.08.2015, rozwiązanie porozumienia z 5.11.2015 

402 7.05.2015 GNiSP 
Gmina Kazimierz Dolny     

Adrzej Pisula - Burmistrz 

porozumienie w spr. remontu mogiły 
zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego w m. 

Wierzchoniów gm. Kazimierz Dolny   

403 7.05.2015 GNiSP 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

porozumienie w spr. remontu mogił 
zbiorowych na cmentarzu wojennym 

"Rotunda" w Zamościu   

404 19.05.2015 GNiSP 
Gmina Komarów- Osada             

Wiesława Sieńkowsa - Wójt 

porozumienie w spr. Budowy ogrodzenia 
cmentarza żołnierzy Wojska Polskiego, 
poległych w 1920 r., położonego w m. 
Wolica Śniatycka gm. Komarów-Osada   

405 4.05.2015 GNiSP 

 Miasto Tomaszów Lubelski                                   
Wojciech Żukowski - 

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

406 30.04.2015 GNiSP 

Miasto Krasnystaw         
Hanna Mazurkiewicz   

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

407 19.05.2015 GNiSP 

Gmina Tomaszów Lubelski  
Marzena Czubaj- Gancarz  

Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

408 7.05.2015 GNiSP 

Gmina Janów Lubelski                         
Krzysztof Kołtyś                                           

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   



409 21.04.2015 WFiC 

Sławomir Sosnowski - 
Marszałek Województwa 

Lubelskiego 

przekazywanie środków z budżetu państwa 
na finansowanie kosztów kwalifikowanych 

ponoszonych na resalizację zadań 
wynikających z ustawy w ramach programu 

operacyjnego "Zrównoważony rozwój 
sektora rybołóstwa i nadbrzeżnych 

obszarów rybackich" 

Aneks Nr 1 z 27.08.2015, Aneks Nr 2 z 27.11.2015 

410 19.05.2015 GNiSP 
Miasto Puławy                        

Janusz Grobel - Prezydent 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

411 12.06.2015 GNiSP 
Gmina Łuków                            

Mariusz Osiak - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

412 7.05.2015 GNiSP 
Gmina Józefów                    

Roman Dziura - Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

413 24.04.2015 WZ 

konsultant w dziedzinie 
dermatologii i wenerologii 

Dorota Krasowska 
pełnienie funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

414 27.04.2015 ŚiR 
Gmina Bychawa                    

Janusz Urban  - Burmistrz 

dotacja celowa z budżetu państwa w 2015 
r. na dofinansowania zadania związanego z 

usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 
lessowego w ciągu drogi gminnej   

415 26.05.2015 GNiSP 
Gmina Bełżyce               

Ryszard Góra  - Burmistrz 

porozumienie w spr. wykonania remontu 
mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej, 
położonej na cmentarzu parafialnym w m. 

Babin gm. Bełżyce   

416 porozumienie   

Stanisław Huskowski - 
Minister Administracji i 
Certyfikacji, Piotr Czyż - 

centrum projektów 
informatycznych 

przekazanie do bezpłatnego używania 
sprzętu i aplikacji teleinformatycznych w 

ramach budowy i uruchomienia projektów 
indywidualnych   

417 27.04.2015 BiZK 

"REGSTA"S.C. Centrum 
Zaopatrzenia BHP i P.POŻ. 

Lublin 
umowa w spr. zakupu kombinezonów 

ochronnych PRO CHEM II C w ilości 109 szt.   



418 4.05.2015 BiZK 

Rejonowe Wodne 
Ochotnicze Pogotowie 

Ratunkowe w Zamościu                  
Piotr Synowiec - Prezes ,  

WOPR w Lublinie               
Robert Wawruch - Prezes,  

WOPR  w Chełmie                    
Andrzej Klaudel - Prezes 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: "Zapewnienie 

bezpieczeństwa osób przebywających na 
obszarach wodnych woj. Lubelskiego w 

2015 roku"   

419 25.05.2015 GNiSP 
Gmina Puchaczów             

Adam Grzesiuk - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

420 19.05.2015 GNiSP 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

porozumienie w spr. wykonania tablicy 
upamiętniającej oraz remont mogiły Józefa 

Szanajcy, zlokalizowanej na cmentarzu 
wojennym "Rotunda" w Zamościu   

421 21.05.2015 GNiSP 
Gmina Rybczewice    

Elżbieta Masicz  - Wójt 

porozumienie w spr. urządzenia cmentarza 
wojennego z I wojny światowej 

położonego w m. Izdebno gm. Rybczewice   

422 26.05.2015 Infr. 

Województwo Lubelskie  
Paweł Nakonieczny - 
Członek Zarządu Woj.                  
Arkadiusz Bratkowski - 
Członek Zarządu Woj. 

umowa w spr. udzielenia dotacji celowej 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania pn. "Zakup 
wyposażenia specjalistycznego i 

technologii tefeinformatycznych dla 
Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej" 

Aneks Nr 1 z 20.07.2015, Aneks Nr 2 z 20.07.2015, Aneks Nr 3 z 3.08.2015,  
Aneks Nr 4 z 12.08.2015,  

Aneks Nr 5 z 31.08.2015, Aneks Nr 6 z 7.09.2015, Aneks Nr 7 z 30.09.2015,  
Aneks Nr 8 z 2.11.2015,  

Aneks Nr 9 z 23.12.2015, Aneks Nr 10 z 23.12.2015 

423 25.05.2015 GNiSP 

Miasto Biała Podlaska          
Dariusz Stefaniuk - 

Prezydent 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

424 12.06.2015 GNiSP 

Miasto Lubartów                
Janusz Bodziacki - 

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   



425 27.05.2015 GNiSP 

Gmina Janów Lubelski                         
Krzysztof Kołtyś                                           

Burmistrz 

porozumienie w spr. wykonania remontu 
mogiły zbiorowej żołnierzy Armii Krajowej, 

położonej na cmentarzu parafialnym w 
Janowie Lubelskim   

426 27.05.2015 GNiSP 

Gmina Sitno                           
Marian  Tadeusz Bernat - 

Wójt 

porozumienie w spr.  urządzenia mogiły 
zbiorowej ofiar terroru, położonej na 

cmentarzu parafialnym w m. Horyszów 
Polski, gm. Sitno   

427 12.05.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

428 18.05.2015 PS 

Małgorzata Słomiana              
Salon Fryzjerski                     
"Studio Urody"                             

Tyszowce 
umowa w celu realizacji Karty Dużej 

Rodziny (Nr 3/2015/WO6)   

429 18.05.2015 PS 

Teatr Muzyczny w Lublinie       
Krzysztof Kutarski - 
Dyrektor Naczelny 

umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny (Nr 4/2015/WO6)   

430 18.05.2015 PS 

Marcin Kusiak                    
Centrum Kszałcenia Kadr 

Omega                                     
Lublin 

umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny (Nr 1/2015/WO6)   

431 18.05.2015 PS 

Tomasz Zagańczyk       
Przedsiębiorstwo 

Produkcyjno Handlowo 
Usługowe "STAJNIA BAJKA"            

Puławy 
umowa w celu realizacji Karty Dużej 

Rodziny (Nr 2/2015/WO6)   

432 18.05.2015 PS 
Stanisław Smarz "PARMA" 

Janów Lubelski 
umowa w celu realizacji Karty Dużej 

Rodziny (Nr 6/2015/WO6)   

433 19.05.2015 PS 
Bogdan Kozyra AGRO-BUD  

Susiec 
umowa w celu realizacji Karty Dużej 

Rodziny (Nr 5/2015/WO6)   



434 21.05.2015 BiZK 
Starosta Radzyński                     

Lucjan Kotwica  

porozumienie w spr. przyznania dotacji 
celowej na organizację I Lubelskiego 

Przystanku "PaT" w Radzyniu Podlaskim   

435 5.05.2015 BiOU 
Wojewoda Podlaski       

Andrzej Meyer 

porozumienie w spr. Realizacji i 
finansowania wspólnego projektu 
szesnastu wojewodów, podległej 

administracji w terenie oraz jednostek 
administracji centralnej w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 
lata 2014-20120   

436 25.05.2015 ŚiR 
Gmina Komarów- Osada             

Wiesława Sieńkowsa - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

437 25.05.2015 ŚiR 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

438 27.05.2015 ŚiR 
Gmina Turobin               

Eugeniusz Krukowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych Aneks Nr 1 z 30.07.2015 

439 27.05.2015 ŚiR 
Gmina Kurów                 

Stanisław Wójcicki - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

440 12.06.2015 WFiC 

Powiat Łęczna 
Przewodniczący Zarządu 

Roman Cholewa 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 12.10.2015 

441 12.06.2015 Infr. 
Gmina Konstantynów       

Romuald Murawski - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 10.08.2015 



442 12.06.2015 WFiC 
Gmina Urszulin                       

Tomasz Antoniuk - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

443 12.06.2015 Infr. 
Gmina Wólka                                   

Edwin Gortat - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój"   

444 12.06.2015 Infr. 
Gmina Ulhówek                         

Łukasz Kłębek - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

445 12.06.2015 WFiC 
Gmina Tyszowce                

Mariusz Zając - Burmistrz 

dotacja celowa na zadanie realizowane w 
ramach "Narodowego programu 

przebudowy dróg lokalnych" Aneks Nr 1 z 10.07.2015, Aneks Nr 2 z 10.08.2015 

446 12.06.2015 GNiSP 
Gmina Wojcieszków       

Janusz Wylotek - Wójt 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

447 23.06.2015 GNiSP 

Gmina Poniatowa            
Zygmunt Wyroślak - 

Burmistrz 

porozumienie w spr. utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

448 28.05.2015 BiZK 
Stanisław Kowalczyk   
"REGSTA"S.C. Lublin 

umowa na zakup masek MT 213/2 z torbą i 
filtropochłaniaczem w ilości 55 kpl.   

449 2.06.2015 WZ 

konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie chirurgii klatki 
piersiowej Marek Sawicki 

funkcja konsultanta do sporządzania 
sprawozdań z realizacji zadań    

450 1.06.2015 BiZK 

Starosta Janowski                    
Jerzy Bielecki - Starosta    

Bartosz Piech - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. przyznania dotacji 
celowej  na realizację projektu pn. "Edycja 

III - Będziemy bezpieczniejsi i pewniejsi 
siebie"   



451 1.06.2015 BiZK 

Gmina Sosnowica               
Krystyna Jaśkiewicz - Wójt 

Gminy 

porozumienie w spr. przyznania dotacji 
celowej  na realizację projektu pn. "Ty też 

możesz zostać bohaterem…"   

452 1.06.2015 BiZK 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

porozumienie w spr. przyznania dotacji 
celowej  na realizację projektu pn. 

"Bezpieczeństwo w szkole i w mieście - 
nasz wspólny program" Aneks Nr 1 z 10.08.2015, Aneks Nr 2 z 9.11.2015 

453 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Dzierzkowice      

Marcin Gąsiorowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

454 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Wojciechów                                    

Jan Czyżewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

455 2.06.2015 ŚiR 

Gmina Horodło                
Krzysztof Bożek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

456 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Urzędów                        

Jan Woźniak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

457 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Krynice                 

Janusz Bałabuch - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

458 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Łopiennik Górny         

Jan Kuchta - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

459 2.06.2015 ŚiR 
Gmina Nielisz                           

Adam Wal - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   



460 2.06.2015 ŚiR 

Powiat Włodawski            
Andrzej Romańczuk - 

Starosta,                                   
Adam Panasiuk - 

Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych Aneks Nr 1 z 30.07.2015 

461 2.06.2015 ŚiR 

Powiat Lubelski                         
Paweł Pikula - Starosta,                 

Robert Wójcik - 
Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

462 3.06.2015 BiZK 
Miasto Lublin               

Prezydent  - Krzysztof Żuk 
dotacja celowa na realizację projektu "Bez 

przemocy Bezpieczniej w Lublinie" Aneks Nr 1 z 29.07.2015 

463 5.06.2015 ŚiR 
Gmina Białopole                    

Henryk Maruszewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

464 5.06.2015 ŚiR 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    

465 9.06.2015 PS 
Miasto Puławy                        

Janusz Grobel - Prezydent 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

466 9.06.2015 PS 

Gmina Lublin Dyrektor 
Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie Pani 
Barbara Puszka 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   



467 9.06.2015 PS 

Gmina Lublin Dyrektor 
Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie Pani 
Barbara Puszka 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

468 9.06.2015 PS 

Gmina Lublin Dyrektor 
Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie Pani 
Barbara Puszka 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

469 9.06.2015 PS 

Gmina Lublin Dyrektor 
Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie Pani 
Barbara Puszka 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

470 9.06.2015 PS 

Gmina Lublin Dyrektor 
Miejskiego Zespołu 

Żłobków w Lublinie Pani 
Barbara Puszka 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

471 9.06.2015 WFiC 

Gmina Rudnik                
Tadeusz Zdunek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

472 9.06.2015 WFiC 
Gmina Dzwola                     

Stanisław Rożek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego     

473 9.06.2015 WFiC 
Gmina Szastarka               

Artur Jaskowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego     



474 9.06.2015 WFiC 

Gmina Frampol                
Tadeusz Niedźwiecki - 

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa z 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego     

475 10.06.2015 WFiC 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk a Gmina 

Lublin Dyrektor Wydziału 
Projektów 

Nieinwestycyjnych Urzędu 
Miasta Lubli Pan Krzysztof 

Łąka 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadań w ramach programu 

wieloletniego - Program integracji 
społecznej romskiej w Polsce    

476 10.06.2015 WFiC 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk a Gmina 

Lublin Dyrektor Wydziału 
Projektów 

Nieinwestycyjnych Urzędu 
Miasta Lubli Pan Krzysztof 

Łąka 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadań w ramach programu 

wieloletniego - Program integracji 
społecznej romskiej w Polsce    

477 10.06.2015 WFiC 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk a Gmina 

Lublin Dyrektor Wydziału 
Projektów 

Nieinwestycyjnych Urzędu 
Miasta Lubli Pan Krzysztof 

Łąka 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadań w ramach programu 

wieloletniego - Program integracji 
społecznej romskiej w Polsce    



478 10.06.2015 WFiC 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk a Gmina 

Lublin Dyrektor Wydziału 
Projektów 

Nieinwestycyjnych Urzędu 
Miasta Lubli Pan Krzysztof 

Łąka 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadań w ramach programu 

wieloletniego - Program integracji 
społecznej romskiej w Polsce    

479 12.06.2015 PS 

Gmina Niemce                       
Krzysztof Urbaś                                     

Wójt 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch" Aneks Nr 1 z 16.09.2015, Aneks Nr 2 z 10.11.2015 

480 12.06.2015 PS 

Miasto Biała Podlaska          
Dariusz Stefaniuk - 

Prezydent 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

481 12.06.2015 PS 

Miasto Międzyrzec Podlaski  
Zbigniew Kot                

Burmistrz 

umowa w spr. dofinansowania w formie 
dotacji celowej z budżetu państwa zadania 

polegającego na zapewnieniu 
funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 tworzonych przez gminy 

do dnia 31 grudnia 2014 r. z udziałem 
programu "Maluch"   

482 12.06.2015 ŚiR 
Gmina Batorz                               

Henryk Michałek  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

483 23.07.2015 WFiC 
Gmina Miasto Lubartów 
Burmistrz Jan Bodziacki 

zasady rozliczania środków finansowych 
przekazanych na realizację wspólnego 

działania dot. Grobownictwa   



484 29.06.2015 INFr. 

Województwo Lubelskie     
Sławomir Sosnowski - 

Marszałek Woj.                      
Paweł Nakonieczny - 

Członek Zarządu Woj..             

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 
dofinansowanie budowy, przebudowy, 

remontu, utrzymania, ochrony dróg 
wojewódzkich i zarządzania tymi drogami   

485 12.06.2015 ŚiR 
Gmina Łaziska                            

Roman Radzikowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

486 12.06.2015 ŚiR 
Gmina Stary Zamość  

Waldemar Raczyński - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozów lessowych w ciągu 

drogi gminnej    

487 12.06.2015 ŚiR 
Gmina Wilkołaz                      

Paweł Głąb - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

488 12.06.2015 ŚiR 

Gmina Leśniowice                     
Wiesław Radzięciak - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych Aneks Nr 1 z 30.07.2015 

489 15.06.2015 SOiC 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

umowa w spr. udzielenia dotacji celowej 
budżetu państwa w 2015 roku na realizację 

zadań w ramach programu wieloletniego 
"Programu integracji społeczności romskiej 

w Polsce na lata 2014-2020" Aneks Nr 1 z 22.07.2015 

490 16.06.2015 ŚiR 

Powiat Parczewski                 
Jerzy Maśluch - Starosta                 

Adam Domański - 
Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

491 16.06.2015 ŚiR 
Gmina Kazimierz Dolny     

Adrzej Pisula - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
erozji dna wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej    



492 16.06.2015 ŚiR 

Powiat Biłgorajski                 
Marian Tokarski - Starosta, 

Jarosław Piskorski - 
Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

493 16.06.2015 ŚiR 
Gmina Godziszów            

Józef Zbytniewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

494 16.06.2015 ŚiR 
Gmina Żółkiewka             
Jacek Lis - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

495 16.06.2015 ŚiR 
Gmina Chrzanów            

Czesław Jaworski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków klęsk żywiołowych   

496 18.06.2015 WFiC 
Polski Czerwony Krzyż w 

Warszawie  

umowa o wspacie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą "Zapewnienie 

warunków bytowych oraz pomocy 
przedmedycznej i psychologicznej dla 

ewakuowanej ludności"   

497 21.07.2015 PS 

Powiat Bialski Tadeusz 
Łazowski - Starosta,                          

Jan Bajkowski - 
Wicestarosta 

w sprawia dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

498 28.07.2015 PS 

Powiat Biłgorajski                 
Marian Tokarski - Starosta, 

Jarosław Piskorski - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

499 21.07.2015 PS 

Powiat Chełmski               
Piotr Deniszczuk - Starosta  

Tomasz Szczepaniak - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   



500 21.07.2015 PS 

Powiat Janowski                
Jerzy Bielecki  - Starosta                                  

Bartosz Piech - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

501 21.07.2015 PS 

Powiat Krasnostawski                
Janusz Szpak                              

Starosta                                         
Henryk Czerniej - 

Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

502 21.07.2015 PS 

Powiat Kraśnicki                 
Andrzej Maj - Starosta                  

Mariusz Socha - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

503 31.07.2015 PS 

Powiat Lubartowski 
Fryderyk Puła - Starosta, 
Radosław Guz - Członek 

Zarządu 

w sprawia dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

504 21.07.2015 PS 

Powiat Lubelski                          
Paweł Pikula - Starosta,                 
Dariusz Gajo - Członek 

Zarządu 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

505 24.07.2015 PS 

Powiat Łęczyński             
Roman Cholewa - Starosta  
Dariusz Kowalski - Członek 

Zarządu 

w sprawia dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

506 21.07.2015 PS 

Powiat Łukowski             
Janusz Kozioł - Starosta, 

Włodzimierz Wolski - 
Wicestarosta 

w sprawia dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015" Aneks Nr 1 z 28.10.2015 



507 21.07.2015 PS 

Powiat Opolski                       
Zenon Rodzik - Starosta 

Janusz Gąsior - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

508 21.07.2015 PS 

Powiat Parczewski                 
Jerzy Maśluch - Starosta                 

Adam Domański - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

509 28.07.2015 PS 

Powiat Puławski                
Witold Popiołek - Starosta  

Leszek Gorgol - Członek 
Zarządu 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

510 21.07.2015 PS 

Powiat Rycki              
Stanisław Jagiełło - 
Starosta, Stanisław 

Włodarczyk - Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

511 22.07.2015 PS 

Powiat Świdnicki            
Dariusz Kołodziejczyk - 

Starosta                            
Waldemar Białowąs - 

Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

512 31.07.2015 PS 

Powiat Tomaszowski                
Jan Kowalczyk - Starosta  

Jerzy Wereszczak - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

513 21.07.2015 PS 

Powiat Włodawski            
Andrzej Romańczuk - 

Starosta,                                   
Adam Panasiuk - 

Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   



514 21.07.2015 PS 

Powiat Zamojski              
Henryk Matej - Starosta  

Kazimierz Mielnicki - 
Wicestarosta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

515 21.07.2015 PS 

Miasto Biała Podlaska          
Dariusz Stefaniuk - 

Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015" Aneks Nr 1 z 15.12.2015 

516 21.07.2015 PS 
Miasto Chełm                              

Agata Fisz -  Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

517 23.07.2015 PS 
Miasto Lublin                     

Krzysztof Żuk - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

518 21.07.2015 PS 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego powiatu realizowanego w 

ramach "Programu asystent rodziny i 
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 

rok 2015"   

519 21.07.2015 PS 
Gmina Abramów                        

Artur Chomiuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

520 21.07.2015 PS 

Gmina Adamów                               
powiat łukowski                      

Sławomir Skwarek  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

521 21.07.2015 PS 

Gmina Adamów                  
powiat zamojski                 

Dariusz Szykuła  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

522 24.07.2015 PS 
Gmina Aleksandrów                

Józef Biały - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



523 21.07.2015 PS 

Gmina Annopol                
Wiesław Liwiński - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 26.11.2015 

524 22.07.2015 PS 
Gmina Baranów                     

Robert Gagoś - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

525 21.07.2015 PS 
Gmina Batorz                               

Henryk Michałek  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

526 21.07.2015 PS 
Gmina Bełżec               

Andrzej Adamek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

527 31.07.2015 PS 
Gmina Bełżyce               

Ryszard Góra  - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 18.12.2015 

528 21.07.2015 PS 

Miasto Biała Podlaska          
Dariusz Stefaniuk - 

Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

529 24.07.2015 PS 
Gmina Biłgoraj               

Wiesław Różyński - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

530 21.07.2015 PS 
Miasto Biłgoraj                         

Janusz Rosłan - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

531 21.07.2015 PS 
Gmina Biszcza                 

Zbigniew Pyczko - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



532 7.08.2015 PS 
Gmina Borki                      

Radosław Sałata -Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

533 24.07.2015 PS 
Gmina Borzechów            

Zenon Madzelan - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 15.12.2015 

534 21.07.2015 PS 
Gmina Bychawa                    

Janusz Urban  - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

535 21.07.2015 PS 

Gmina Chełm                    
Wiesław Kociuba              

Wójt Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

536 21.07.2015 PS 
Miasto Chełm                              

Agata Fisz - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

537 31.07.2015 PS 
Gmina Chodel                       

Jan Majewski  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

538 21.07.2015 PS 
Gmina Cyców                                            

Wiesław Pikuła - Wójt       

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

539 21.07.2015 PS 

Gmina Czemierniki     
Krystyna Dobrowolska - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 9.12.2015 

540 21.07.2015 PS 
Miasto Dęblin                   

Beata Siedlecka - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



541 21.07.2015 PS 
Gmina Dębowa Kłoda  

Radosław Kozak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

542 21.07.2015 PS 

Gmina Dołhobyczów             
Grzegorz Drewnik                   

WÓJT 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

543 21.07.2015 PS 

Gmina Dorohusk                  
Wojciech Sawa -Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

544 21.07.2015 PS 
Gmina Drelów                        

Piotr Kazimierski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 16.12.2015 

545 21.07.2015 PS 
Gmina Dzierzkowice      

Marcin Gąsiorowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

546 21.07.2015 PS 
Gmina Dzwola                     

Stanisław Rożek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

547 21.07.2015 PS 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

548 21.07.2015 PS 
Gmina Firlej                    

Sławomir Cieszko - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

549 21.07.2015 PS 

Gmina Frampol                
Tadeusz Niedźwiecki - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



550 21.07.2015 PS 
Gmina Garbów               

Kazmierz Firlej - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

551 21.07.2015 PS 
Gmina Głusk                          

Jacek Anasiewicz - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

552 21.07.2015 PS 
Gmina Godziszów            

Józef Zbytniewski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

553 21.07.2015 PS 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

554 21.07.2015 PS 
Gmina Gorzków                           

Marek Kasprzak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

555 21.07.2015 PS 
Gmina Gościeradów      

Mariusz Sczepanik - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

556 21.07.2015 PS 
Gmina Hanna                              

Grażyna Kowalik - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

557 21.07.2015 PS 
Gmina Hańsk                                  

Marek Kopieniak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

558 21.07.2015 PS 

Gmina Horodło                
Krzysztof Bożek - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



559 21.07.2015 PS 
Gmina Hrubieszów                     

Jan Mołodecki - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

560 21.07.2015 PS 

Miasto Hrubieszów                   
Tomasz Zając - Burmistrz 

Miasta 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 27.11.2015 

561 21.07.2015 PS 
Gmina Izbica                             

Jerzy Lewczuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

562 21.07.2015 PS 
Gmina Jabłonna          

Magdalena Sałek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

563 21.07.2015 PS 
Gmina Janowiec                         
Jan Gędek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

564 21.07.2015 PS 

Gmina Janów Lubelski                         
Krzysztof Kołtyś                    

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

565 21.07.2015 PS 
Gmina Janów Podlaski                

Jacek Hura - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 3.12.2015 

566 21.07.2015 PS 
Gmina Jarczów           

Zdzisław Wojnar- Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

567 21.07.2015 PS 
Gmina Jastków                          

Teresa Kot - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



568 21.07.2015 PS 
Gmina Jeziorzany                

Jarosław Radomski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

569 21.07.2015 PS 
Gmina Józefów n. Wisłą           
Grzegorz Kapica - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

570 21.07.2015 PS 
Gmina Józefów                    

Roman Dziura - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 24.11.2015 

571 21.07.2015 PS 
Gmina Kamień               

Roman Kandziora - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

572 21.07.2015 PS 
Gmina Kamionka               

Karol Ługowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

573 21.07.2015 PS 
Gmina Karczmiska                  

Janusz Goliszek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

574 21.07.2015 PS 

Miasto i Gmina Kazimierz 
Dolny                                   

Andrzej Pisula - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

575 21.07.2015 PS 
Gmina Kąkolewnica         

Zbigniew Ładny - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

576 21.07.2015 PS 
Gmina Kłoczew               

Zenon Stefanowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



577 21.07.2015 PS 
Gmina Kock                          

Tomasz Futera - Burmistrz  

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

578 21.07.2015 PS 
Gmina Kodeń                          

Jerzy Troć - Wójt Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

579 21.07.2015 PS 
Gmina Komarów- Osada             

Wiesława Sieńkowsa - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

580 21.07.2015 PS 

Gmina Komarówka 
Podlaska Ireneusz 
Demianiuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

581 21.07.2015 PS 

Gmina Konopnica                          
Mirosław Żydek - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

582 21.07.2015 PS 

Gmina Końskowola         
Stanisław Gołębiowski - 

Wójt     

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

583 21.07.2015 PS 

Miasto i Gmina Krasnobród 
Kazimierz Misztal - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

584 21.07.2015 PS 
Gmina Krasnystaw                       

Janusz Korczyński - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

585 21.07.2015 PS 

Miasto Krasnystaw         
Hanna Mazurkiewicz   

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



586 21.07.2015 PS 

Gmina Kraśniczyn            
Małgorzata Sapiecha           

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

587 21.07.2015 PS 
Gmina Kraśnik                       

Mirosław Chapski  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

588 21.07.2015 PS 

Miasto Kraśnik                             
Mirosław Włodarczyk                

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

589 21.07.2015 PS 
Gmina Krynice                     

Janusz Bałabuch - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

590 21.07.2015 PS 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 18.12.2015 

591 21.07.2015 PS 
Gmina Krzywda                           

Jerzy Kędra - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

592 21.07.2015 PS 
Gmina Księżpol                           

Lech Rębacz - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

593 21.07.2015 PS 
Gmina Kurów                 

Stanisław Wójcicki - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

594 21.07.2015 PS 
Gmina Leśna Podlaska  

Paweł Kazimierski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



595 21.07.2015 PS 

Gmina Lubartów               
Krzysztof Kopyść - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

596 21.07.2015 PS 

Miasto Lubartów                
Janusz Bodziacki - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

597 23.07.2015 PS 
Miasto Lublin                      

Krzysztof Żuk - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

598 22.07.2015 PS 

Gmina Lubycza Królewska                           
Tomasz Leszczyński             

Wójt Gminy    

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

599 21.07.2015 PS 
Gmina Ludwin                    

Andrzej Chabros - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

600 21.07.2015 PS 
Gmina Łabunie               

Antoni Turczyn - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

601 21.07.2015 PS 
Gmina Łaszczów                  

Cezary Girgiel - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

602 31.07.2015 PS 
Gmina Łaziska                            

Roman Radzikowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 4.11.2015 

603 23.07.2015 PS 

Miasto i Gmina Łęczna  
Teodor Kosiarski - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



604 21.07.2015 PS 
Gmina Łomazy                              

Jerzy Czyżewski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 14.12.2015 

605 21.07.2015 PS 
Gmina Łopiennik Górny Jan 

Kuchta - wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

606 21.07.2015 PS 
Gmina Łukowa           

Stanisław Kozyra - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 10.12.2015 

607 21.07.2015 PS 
Gmina Łuków                            

Mariusz Osiak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

608 23.07.2015 PS 
Miasto Łuków                

Dariusz Szustek - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

609 21.07.2015 PS 

Gmina Mełgiew           
Ryszard Podlodowski - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

610 21.07.2015 PS 

Gmina Miączyn                      
Ryszard Borowski - Wójt 

Gminy  

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

611 23.07.2015 PS 
Gmina Michów                     

Janusz Jankowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

612 21.07.2015 PS 

Gmina Międzyrzec Podlaski      
Krzysztof Adamowicz - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



613 21.07.2015 PS 

Miasto Międzyrzec Podlaski  
Zbigniew Kot                

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

614 21.07.2015 PS 
Gmina Milanów                           

Paweł Krępski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

615 21.07.2015 PS 
Gmina Milejów                        

Tomasz Suryś - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

616 21.07.2015 PS 
Gmina Modliborzyce                 

Witold Kowalik - burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

617 24.07.2015 PS 
Gmina Nałęczów           

Andrzej Ćwiek - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

618 23.07.2015 PS 
Gmina Niedrzwcia Duża         

Adam Kuna - Wójt Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

619 21.07.2015 PS 
Gmina Niedźwiada               

Janusz Marzęda - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 19.11.2015 

620 21.07.2015 PS 
Gmina Nielisz                           

Adam Wal - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

621 21.07.2015 PS 

Gmina Niemce                       
Krzysztof Urbaś                     

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



622 21.07.2015 PS 
Gmina Nowodwór                  

Ryszard Piotrowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

623 21.07.2015 PS 
Gmina Obsza                 

Andrzej Placek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

624 21.07.2015 PS 
Gmina Ople Lubelskie 

Dariusz Wróbel - burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

625 27.07.2015 PS 
Gmina Ostrówek           

Tomasz Piecak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

626 21/07.2015 PS 
Gmina Parczew               

Paweł Kędracki - burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

627 1.09.2015 PS 

Gmina Piaski                          
Michał Cholewa  - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

628 24.07.2015 PS 
Gmina Piszczac                     

Kamil Kożuchowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

629 21.07.2015 PS 

Gmina Poniatowa            
Zygmunt Wyroślak - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

630 21.07.2015 PS 
Gmina Potok Górny              

Edward Hacia - Wójt Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



631 21.07.2015 PS 
Gmina Puchaczów             

Adam Grzesiuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

632 21.07.2015 PS 
Gmina Puławy                           

Krzyszof Brzeziński - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

633 21.07.2015 PS 
Miasto Puławy                        

Janusz Grobel - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

634 23.07.2015 PS 
Gmina Rachanie                      

Roman Miedziak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

635 21.07.2015 PS 
Gmina Radecznica               

Edward Polak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

636 22.07.2015 PS 
Gmina Radzyń Podlaski         

Wiesław Mazurek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

637 06.08.2015 PS 
Miasto Radzyń Podlaski   
Jerzy Rębek - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

638 21.07.2015 PS 
Gmina Rejowiec                          

Tomasz Górski - wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

639 21.07.2015 PS 
Gmina Rejowiec Fabryczny      

Zdzisław Krupa - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



640 21.07.2015 PS 

Miasto Rejowiec Fabryczny  
Stanisław Bodys              

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

641 21.07.2015 PS 
Gmina Rokitno                             

Jacek Szewczuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

642 21.07.2015 PS 

Gmina Rossosz          
Kazimierz Weremkowicz - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 14.12.2015 

643 31.07.2015 PS 
Gmina Ruda - Huta        

Kazimierz Smal - wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

644 21.07.2015 PS 

Gmina Rudnik                
Tadeusz Zdunek - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

645 21.07.2015 PS 
Gmina Rybczewice    

Elżbieta Masicz  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

646 21.07.2015 PS 
Gmina Ryki                  

Jarosław Żaczek - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

647 21.06.2015 PS 
Gmina Sawin                            

Dariusz Ćwira - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

648 23.07.2015 PS 
Gmina Serokomla               

Piotr Chaber  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



649 21.07.2015 PS 
Gmina Siedliszcze           

Hieronim Zonik  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

650 21.07.2015 PS 
Gmina Siemień        

Stanisław Dawidek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

651 21.06.2015 PS 
Gmina Siennica Różana   
Leszek Proskura - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

652 21.07.2015 PS 

Gmina Sitno                           
Marian  Tadeusz Bernat - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

653 21.07.2015 PS 
Gmina Skierbieszów        

Stanisław Sokal - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

654 21.07.2015 PS 
Gmina Sławatycze                

Grzegorz Kiec - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

655 21.07.2015 PS 

Gmina Sosnowica               
Krystyna Jaśkiewicz - Wójt 

Gminy 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

656 21.07.2015 PS 
Gmina Sosnówka                  

Marek Korpysz - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

657 21.07.2015 PS 
Gmina Spiczyn                  

Dorota Szczęsna - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



658 21.07.2015 PS 
Gmina Stanin               

Krzysztof Kazana - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

659 21.07.2015 PS 
Gmina Stary Brus             

Paweł Kołtun - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

660 21.07.2015 PS 
Gmina Zamość                        

Ryszard Gliwiński - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

661 21.07.2015 PS 
Gmina Stężyca              

Zbigniew Chlaściak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

662 21.07.2015 PS 
Gmina Stoczek Łukowski    

Marek Czub - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

663 21.07.2015 PS 

Miasto Stoczek Łukowski      
Ireneusz Szczepanik - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

664 21.07.2015 PS 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

665 21.07.2015 PS 
Gmina Sułów                                

Leon Bulak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 14.12.2015 

666 21.07.2015 PS 
Gmina Susiec              

Zbigniew Naklicki - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



667 21.07.2015 PS 
Gmina Szastarka               

Artur Jaskowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

668 21.07.2015 PS 

Gmina Szczebrzeszyn      
Marian Mazur                    

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

669 31.07.2015 PS 

Gmina Świdnik           
Waldemar Jakson - 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

670 23.07.2015 PS 
Gmina Tarnawatka                    

Piotr Pasieczny  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

671 21.07.2015 PS 
Gmina Tarnogród   

Eugeniusz Stróż - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

672 21.07.2015 PS 

Gmina Telatyn                       
Irena Stąsiek - Witkowska - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

673 22.07.2015 PS 

Gmina Terespol                      
Krzysztof Iwaniuk                 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

674 21.07.2015 PS 
Miasto Terespol               

Jacek Danieluk - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

675 23.07.2015 PS 

Gmina Tomaszów Lubelski  
Marzena Czubaj- Gancarz  

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



676 21.07.2015 PS 

Miasto Tomaszów Lubelski 
Wojciech Żukowski 

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

677 21.07.2015 PS 
Gmina Trawniki                           

Jerzy Szpakowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

678 21.07.2015 PS 
Gmina Trzebieszów  

Mirosław Szekalis - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

679 21.07.2015 PS 
Gmina Trzeszczany   

Stanisław Czarnota - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

680 21.07.2015 PS 
Gmina Trzydnik Duży     

Franciszek Kwiecień - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

681 21.07.2015 PS 
Gmina Tuczna                       

Zygmunt Litwiniuk -  Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 16.12.2015 

682 21.07.2015 PS 
Gmina Turobin               

Eugeniusz Krukowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

683 21.07.2015 PS 
Gmina Tyszowce                

Mariusz Zając - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

684 21.07.2015 PS 
Gmina Ulan - Majorat      

Jarosław Koczkodaj  - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



685 21.07.2015 PS 
Gmina Ulhówek                         

Łukasz Kłębek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

686 21.07.2015 PS 
Gmina Ułęż                       

Krzysztof Olszak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

687 21.07.2015 PS 
Gmina Urszulin                       

Tomasz Antoniuk - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

688 22.07.2015 PS 
Gmina Urzędów                                 

Jan Woźniak - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

689 28.07.2015 PS 
Gmina Wąwolnica              

Marcin Łaguna - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

690 31.07.2015 PS 
Gmina Werbkowice           
Lech Bojko - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 9.12.2015 

691 21.07.2015 PS 

Gmina Wierzbica         
Andrzej Chrząstowski - 

Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

692 21.07.2015 PS 
Gmina Wilkołaz                      

Paweł Głąb - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

693 21.07.2015 PS 
Gmina Wilków                        

Joanna Kowalska - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



694 21.07.2015 PS 
Gmina Wisznice                       

Piotr Dragan - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 10.12.2015 

695 22.07.2015 PS 
Gmina Włodawa             

Tadeusz Sawicki - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

696 21.07.2015 PS 

Miasto Włodawa         
Wiesław Muszyński -  

Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

697 21.07.2015 PS 
Gmina Wohyń          

Stanisław Joźwik - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

698 21.07.2015 PS 
Gmina Wojciechów                                    

Jan Czyżewski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

699 21.07.2015 PS 
Gmina Wojcieszków       

Janusz Wylotek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

700 21.07.2015 PS 
Gmina Wojsławice                 

Hernyk Gołębiowski - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

701 21.07.2015 PS 
Gmina Wola Mysłowska   
Władysław Mika - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

702 21.07.2015 PS 
Gmina Wola Uhruska                 

Jan Łukasik - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



703 31.07.2015 PS 
Gmina Wólka                                   

Edwin Gortat - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

704 23.07.2015 PS 
Gmina Wyryki                 

Andrzej Ćwirta - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

705 21.07.2015 PS 
Gmina Wysokie                  

Anna Wojtas - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

706 21.07.2015 PS 
Gmina Zakrzew              

Teodora Zaręba - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

707 27.07.2015 PS 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015" Aneks Nr 1 z 10.12.2015 

708 21.07.2015 PS 
Gmina Zalesie                       

Jan Sikora - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

709 21.07.2015 PS 
Gmina Zamość                        

Ryszard Gliwiński - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

710 21.07.2015 PS 
Miasto Zamość                

Andrzej Wnuk - Prezydent 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

711 21.07.2015 PS 
Gmina Zwierzyniec                  

Jan Skiba - Burmistrz 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   



712 21.07.2015 PS 
Gmina Żmudź                            

Edyta Niezgoda - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

713 21.07.2015 PS 
Gmina Żółkiewka             
Jacek Lis - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

714 21.07.2015 PS 
Gmina Żyrzyn               

Andrzej Bujek - Wójt 

w sprawie dofinansowania zadania 
własnego gminy realizowanego w ramach 
"Programu asystent rodziny i koordynator 
rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015"   

715 10.07.2015 INFr. 
Gmina Tarnogród   

Eugeniusz Stróż - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

716 10.07.2015 Infr. 

Powiat Hrubieszowski            
Józef Kuropatwa - Starosta  

Leszek Czerwonka - 
Wicestarosta 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

717 10.07.2015 INFr. 
Gmina Garbów               

Kazmierz Firlej - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015, Aneks Nr 2 z 12.10.2015 

718 10.07.2015 INFr. 
Gmina Kamionka               

Karol Ługowski - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 19.11.2015 

719 10.07.2015 INFr. 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 



720 10.07.2015 INFr. 

Miasto Włodawa         
Wiesław Muszyński -  

Burmistrz 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 30.10.2015, Aneks Nr 2 z 20.11.2015 

721 10.07.2015 INFr. 

Gmina Poniatowa            
Zygmunt Wyroślak - 

Burmistrz 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

722 10.07.2015 INFr. 
Gmina Niedźwiada               

Janusz Marzęda - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 10.08.2015 

723 22.06.2015 ŚiR 

Gmina Telatyn                       
Irena Stąsiek - Witkowska - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

724 24.06.2015 ŚiR 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

725 24.06.2015 ŚiR 

Gmina Modliborzyce                        
Witold Kowalik                   

Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

726 24.06.2015 ŚiR 
Gmina Wojsławice                 

Hernyk Gołębiowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

727 18.06.2015 WFiC 

Wojewoda Lubelski 
Wojciech Wilk a Miasto 

Puławy Prezydent Miasta 
Pan Janusz Grobla 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację zadań w ramach programu 

wieloletniego - Program integracji 
społecznej romskiej w Polsce    



728 25.06.2015 WFiC 

 Województwo Lubelskie  
Marszałek Województwa 

Lubelskiego Sławomir 
Sosnowski 

dotacja celowa z budżetu państwa na 
realizację na zakup i modernizację 
kolejowych pojazdów pasażerskich Aneks Nr 1 z 13.10.2015 

729 23.07.2015 WFiC 

Gmina Poniatowa            
Zygmunt Wyroślak - 

Burmistrz 

zasady rozliczania środków finansowych 
przekazanych na realizację wspólnego 

działania dot. Grobownictwa   

730 25.06.2015 ŚiR 
Gmina Sławatycze                

Grzegorz Kiec - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

731 25.06.2015 PS 

Dorota Posłajko         
Centrum Samochodów 

Francuskich                           
Lublin 

umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny (7/2015/W06)   

732 21.07.2015 GNiSP 
Gmina Dębowa Kłoda  

Radosław Kozak - Wójt 

umowa w sprawie utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

733 21.07.2015 GNiSP 

Gmina Terespol                      
Krzysztof Iwaniuk                 

Wójt 

umowa w sprawie utrzymania grobów i 
cmentarzy wojennych na terenie gminy w 

2015 r.   

734 30.06.2015 ŚiR 
Gmina Wysokie                  

Anna Wojtas - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

735 1.07.2015 ŚiR 

Województwo Lubelskie  
Krzysztof Grabczuk - 

Wicemarszałek                  
Arkadiusz Bratkowski - 
Członek Zarządu Woj. 

umowa na realizację zadania pn 
"Rozbudowa wału przeciwpowodziowego 
rzeki Wisły w dolinie Opolskiej gm. Łaziska   



736 1.07.2015 ŚiR 
Gmina Sułów                                

Leon Bulak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

737 1.07.2015 ŚiR 
Gmina Izbica                             

Jerzy Lewczuk - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

738 10.07.2015 ŚiR 
Gmina Tyszowce                

Mariusz Zając - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

739 16.07.2015 WZ 
Konsultant Wojewódzki 

Tomasz Żarnowski 

umowa zlecenie - pełnienie funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

okulistyki   

740 
umowa zlecenie 

23.07.2015 WFiC 
Konsultant Wojewódzki 

Halina Cichoż-Lach 

umowa zlecenie - pełnienie funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

gastroenterologii Aneks Nr 1 z 23.11.2015 

741 15.07.2015 GNiSP 

"El-Jan" Usługi Elektryczne i 
Budowlane  Jan Wójcik   

Nasutów 

umowa w spr. opracowania, wykonania 
oraz montażu tablic informacyjnych na 
terenie byłego Obozu Zagłady w Bełżcu   

742 10.08.2015 Infr. 
Gmina Zwierzyniec                  

Jan Skiba - Burmistrz 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 

743 10.08.2015 Infr. 
Gmina Kamień               

Roman Kandziora - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 

744 10.08.2015 Infr. 
Gmina Włodawa             

Tadeusz Sawicki - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Ankeks Nr 1 z 20.11.2015 



745 10.08.2015 Infr. 
Gmina Trzydnik Duży     

Franciszek Kwiecień - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

746 10.08.2015 Infr. 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 30.10.2015, Aneks Nr 2 z 20.11.2015 

747 10.08.2015 Infr. 
Gmina Baranów                     

Robert Gagoś - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 

748 10.08.2015 Infr. 
Gmina Siedliszcze           

Hieronim Zonik  - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 12.10.2015 

749 3.08.2015 GNiSP 
Miasto Lublin                             

Krzysztof Żuk - Prezydent 

porozumienie w spr. remontu kwatery 
obrońców Lublina, ofiar bombardowania 

1939 r., żołnierzy Wojska Polskiego z 
września 1939 r. położonej przy cmentarzu 

ul. Białej w Lublinie rozwiązanie porozumienia z 5.11.2015 

750 31.07.2015 PS 

Fundacja "Liderzy Sukcesu" 
Kraśnik                                   

Agnieszka Zbytniewska - 
Prezes Zarządu Fundacji 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015" Aneks Nr 1 z 10.12.2015 



751 4.08.2015 PS 

Tomasz Basaj               
FIGIELKOWO                   

ZAMOŚĆ 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015" Aneks Nr 1 z 10.11.2015 

752 7.08.2015 PS 

"MARBET MAREK PIASECKI 
BEATA PIASECKA SP. J."            

Marek Piasecki - wspólnik 
Sp. J. 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

753 14.08.2015 PS 

Pani Małgorzata Rudzińska 
Klub Malucha "Kącik 

Smyka" 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

754 18.08.2015 PS 

Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów 

KLANZA 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015" Aneks Nr 1 z 9.12.2015 

755 umowa WŚiR 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 
dotacja celowa Utwardzanie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego   

756 umowa WŚiR 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 
dotacja celowa Utwardzanie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego   

757 29.07.2015 WŚiR 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 
dotacja celowa Utwardzanie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego   



758 30.07.2015 WŚiR 

Powiat Kraśnicki                 
Andrzej Maj - Starosta                  

Jerzy Podgórski - Sekretarz 
dotacja celowa Utwardzanie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego   

759 26.08.2015 PS 

Spółka Komandytowa       
MCS Sp. z o.o.                             

Rafał Marchewka - Prezes 
Zarządu 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

760 27.08.2015 PS 
Gmina Karczmiska                  

Janusz Goliszek - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu państawa na 

dofinanansowanie realizacji zadań gmin w 
ramach Resortowego programu rozwoju 

instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 
3 "Maluch - edycja 2015" Aneks Nr 1 z 17.11.2015 

761 4.09.2015 PS 

Polskie Stowarzyszenie 
Pedagogów i Animatorów 

KLANZA                                
Lublin 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu państwa na 

dofinanansowanie realizacji zadań w 2015 
r. w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 "Maluch -edycja 2015" - 

Moduł 4 "Maluch na uczelni" Aneks Nr 1 z 9.12.2015 

762 31.07.2015 WFiC 

Nadzieja Charytatywne 
Stowarzyszenie Niesienia 

Pomocy Chorym 
Uzależnionym od alkoholu 

integracja i aktywacjaspołeczno-zawodowa 
oraz zabezpieczenie potrzeb butowych 

osób bezdomnych   

763 31.07.2015 WFiC 

Bractwo MIłosierdzia im. 
Św. Brata Alberta Koło w 

Lublinie 

integracja i aktywacjaspołeczno-zawodowa 
oraz zabezpieczenie potrzeb butowych 

osób bezdomnych   

764 31.07.2015 WFiC 
Stowarzyszenie Monar w 

Warszawie 

wsparcie osłonowe dla podopiecznych 
Ośrodka Pomocy Bliźniemu MARKOT w 

Chełmie Aneks Nr 1 z 27.08.2015 



765 31.07.2015 WFiC 

Koło Puławskie 
Towarzystwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta 

dofinansowanie prowadzenia schroniska 
dla bezdomnych mężczyzn, wsparcie 

psychologiczne i aktywacja mieszkańców 
schroniska   

766 31.07.2015 WFiC 

Towarzystwo Pomocy im. 
Św. Brata Alberta Koło w 

Świdniku 
dofinansowanie prowadzenia schroniska 

dla bezdomnych mężczyzn   

767 28.07.2015 WFiC 

Koło Zamojskie 
Towarzystwa Pomocy im. 

Św. Brata Alberta 

integracja i aktywacjaspołeczno-zawodowa 
oraz zabezpieczenie potrzeb butowych 

osób bezdomnych   

768 31.07.2015 WFiC 
Fundacja Między Nami w 

Lublinie 

integracja i aktywacjaspołeczno-zawodowa 
oraz zabezpieczenie potrzeb butowych 

osób bezdomnych   

769 31.07.2015 WFiC 

Towarzystwo Pomocy im. 
Św. Brata Alberta Koło w 

Chełmie 
działanie prewencyjno osłonowe na rzecz 

osób bezdomnych   

770 5.08.2015 PS 

Miasto Chełm          repr.  
przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 

Nr 7 w Chełmie  

umowa w spr. udzielenia dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 r. na realizację 
zadań w ramach programu wieloletniego 

"Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020"   

771 5.08.2015 SO i C 

Miasto Chełm          repr.  
przez Dyrektora Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących 

Nr 7 w Chełmie  

umowa w spr. udzielenia dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 r. na realizację 
zadań w ramach programu wieloletniego 

"Programu integracji społeczności romskiej 
w Polsce na lata 2014-2020"   

772 7.08.2015 PS 
Elżbieta Futyma                                

Lublin 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015" Aneks Nr 1 z 16.11.2015 



773 3.08.2015 PS 

Minister Edukacji 
Narodowej                                 

Ewa Dudek - Podsekretarz 
Stanu w Ministerstwie 

Edukacji Narodowej 

porozumienie w spr. współpracy stron w 
zakresie dystybucji podręcznika do klasy I i 

II Aneks Nr 1 z 1.10.2015 r. 

774 12.08.2015 W.Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie pielęgmiarstwa 
psychiatrycznego Hanna 

Alicja Kłopotek 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego 

  

775 13.08.2015 W.Zdrowia 

konsultant wojewódzki w 
dziedzinie chorób 

zakaźnych 

pełnienie funkcji konsultanta 
wojewódzkiego 

  

776     nr niewykorzystany   

777 
14.08.2015 

umowa PS Pani Angelika Nina Dąbek  

dotacja celowa z zakresu rozwoju i 
utrzymania infrastruktury opieki na d 

dziećmi w wieku do lat 3   

778 14.08.2015 BiZK 

Krzysztof Szkoła                     
TOMEX                                        
Motycz 

umowa o dzieło - wykonanie prac 
remontowo-konserwacyjnych , mających 
na celu utrzymanie w należytym stanie 

infrastruktury technicznej systemów 
antenowych wchodzących w skład 
systemów łączności i alarmowych 

Województwa Lubelskiego   

779 14.08.2015 BiZK 

Zakład Eksploatacji 
Urządzeń Energetycznych 

"Dźwigaz"  Lublin 

umowa o dzieło - wykonanie 
specjalistycznych remontów i konserwacji 

punktów alarmowych Obrony Cywilnej    

780 6.08.2015 SOiC 

Minister Pracy i Polityki 
Społecznej                               

Marek Kulawczyk -  
Dyrektor Departamentu 

Informatyki 
umowa powierzenia danych osobowych 

dot. aplikacji Zatrudnienie Cudzoziemców   



781 26.08.2015 PS 

Chełmskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego                           
CIVIS  Chełm 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

782 26.08.2015 PS 

Chełmskie Stowarzyszenie 
Rozwoju Społeczno- 

Gospodarczego                           
CIVIS  Chełm 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

783 27.08.2015 PS 

INTEGRA Sp. Z o.o.        
Chełm                           

Rafał Ogrodowczyk - Prezes 
Zarządu 

umowa w spr. dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 

ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do 
lat 3 w zakresie określonym w 

Resortowymy programie rozwoju instytucji 
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

"Maluch - edycja 2015"   

784 3.09.2015 W. Zdrowia 
Konsultant Wojewódzki  
Anna Bernaszuk Lublin 

umowa zlecenia w spr. pełnienie funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

pielęgniarstwa epidemiologicznego   

785 5.10.2015 W. Zdrowia 
Konsultant Wojewódzki  

Tomasz Zubilewicz 

umowa zlecenia w spr. pełnienie funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

chirurgii naczyniowej   

786 2.09.2015 ŚiR 

Powiat Krasnostawski                  
Janusz Szpak - Starosta,      
Janusz Pędzisz - Członek 

Zarządu 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

787 2.09.2015 ŚiR 

Powiat Bialski                               
Tadeusz Łazowski - 

Starosta,                          Jan 
Bajkowski - Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   



788 2.09.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem erozji dna wąwozu lessowego 

w ciągu drogi gminnej   

789 20.08.2015 BiZK 
Miasto Lublin               

Krzysztof Żuk - Prezydent 

porozumienie w spr. przyznania dotacji 
celowej na realizację projektu "Lublin 

kibicuje bezpiecznie"   

790 9.10.2015 PS 

Stowarzyszenie Rozwoju 
Aktywności Społecznej 

"Triada"                                 
Barbara Sapuła - Prezes          

Chełm 

umowa w sprawie dofinansowania zadania 
polegającego na zapewnieniu 

funkcjonowania miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3 działających na podstawie 
ustaw o opiece  nad dziećmi w wieku do lat 

3 w zakresie określonym w Resortowym 
programie rozwoju instytucji opieki nad 

dziećmi w wieku do lat 3 "Maluch - edycja 
2015" realizowanym w 2015 r.   

791 10.09.2015 PS 
Powiat Lubelski Pan Paweł 

Pikula - Starosta 

dotacja na zadanie "Utwardzenie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej"   

792 10.09.2015 PS 
Gmina Godziszów            

Józef Zbytniewski - Wójt 

dotacja na zadanie "Utwardzenie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej"   

793 10.09.2015 PS 
Beata Brozowska-

Zburzyńska "FOTO-OLE" 
przyznanie uprawnień członkom rodziny 

wielodzietnej   

794 10.09.2015   

Województwo Lubelskie 
Sławomir Sosnowski 

Marszałek Województwa 
Lubelskiego 

dotacja na zadanie w ramach pomocy 
technicznej objętej Programem Rozwoju 

Obszarów Wiejskich Aneks Nr 1 z 30.09.2015, Aneks Nr 2 z 16.11.2015 

795 11.09.2015 PS 
Gmina Modlborzyce Witold 

Kowalik - burmistrz 

dotacja na zadanie "Utwardzenie dna i 
odwodnienie wąwozu lessowego w ciągu 

drogi gminnej"   

796 15.09.2015 ŚiR 

Województwo Lubelskie             
Artur Walasek - 

Wicemarszałek Woj.      
Paweł Nakonieczny - 

Członek Zarządu                         

umowa w spr. udzielenia dotacji celowej z 
rezerwy celowej budżetu państwa na 

rozbudowę wału przeciwpowodziowego 
rzeki Wisły w dolinie Świeciechowskiej gm. 

Annopol   



797 14.09.2015 ŚiR 
Gmina Turobin               

Eugeniusz Krukowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

798 14.09.2015 ŚiR 
Gmina Krynice                

Janusz Bałabuch - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

799 15.09.2015 WZ 
Fundacja Praesterno      

Warszawa  

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

800 15.09.2015 WZ 
Fundacja Wzdłuż i Wszerz  

Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

801 15.09.2015 WZ 
Stowarzyszenie "Kontakt" 

Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

802 15.09.2015 WZ 

Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Potrzebującym "AGAPE" 
Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

803 15.09.2015 WZ 

Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Potrzebującym "AGAPE" 
Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

804 15.09.2015 WZ 

Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Potrzebującym "AGAPE" 
Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   

805 15.09.2015 WZ 

Katolickie Stowarzyszenie 
Pomocy Osobom 

Potrzebującym "AGAPE" 
Lublin 

umowa o wsparcie realizacji zadania 
publicznego pod nazwą: Przecwidziałanie 

narkomanii   



806 12.10.2015 Infr. 

Powiat Bialski                               
Tadeusz Łazowski - 

Starosta,                          Jan 
Bajkowski - Wicestarosta 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

807 12.10.2015 WI 

Powiat Rycki              
Stanisław Jagiełło - 
Starosta, Stanisław 

Włodarczyk - Wicestarosta 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Ankeks Nr 1 z 20.11.2015 

808 12.10.2015 Infr. 
Gmina Kock                                   

Tomasz Futera  - Burmistrz                                 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój" Aneks Nr 1 z 20.11.2015 

809 7.09.2015 BiZK 
Rajmund Soboński                    

Piotrków Trybunalski 

umowa w spr. dostawy, montażu i 
uruchomienia elektronicznej syreny 

alarmowej firmy Sonnenburg AG o mocy 
1200 Watów   

810 umowa PS 
Leadrer School Barbara 

Sławińska 
przyznanie uprawnień członkom 

rodziny wielodzietnej   

811 30.09.2015 PS 
Gmina Gościeradów      

Mariusz Sczepanik - Wójt 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   

812 8.10.2015 PS 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   

813 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Dzwola                     

Stanisław Rożek - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   



814 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Wojciechów                     

Jan Czyżewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

815 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

816 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Fajsławice                

Taduesz Chruściel - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

817 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Urzędów                                 

Jan Woźniak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

818 1.10.2015 ŚiR 
Gmina Szastarka               

Artur Jaskowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

819 8.10.2015 PS 

Gmina Dorohusk                  
Wojciech Sawa -Wójt 

Gminy 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   

820 2.10.2015 ŚiR 
Gmina Bychawa                    

Janusz Urban  - Burmistrz 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

821 26.10.2015 PS 

Powiat Janowski                
Jerzy Bielecki  - Starosta                                  

Bartosz Piech - 
Wicestarosta 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   



822 7.10.2015 ŚiR 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

823 6.10.2015 WZ 

Rafał Barański                              
Katarzyna Barańska           

Student Travel                   
Lublin 

umowa w spr. realizacji Karty Dużej 
Rodziny (10/2015/W06)   

824 9.10.2015 WZ 
Miasto Radzyń Podlaski   
Jerzy Rębek - Burmistrz 

umowa w spr. realizacji Karty Dużej 
Rodziny (11/2015/W06)   

825 30.10.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie chirurgii 

dziecięcej                              
Łukasz Matuszewski  

Kalinówka 
umowa dot. pełnienia funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

826 6.11.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie neurologii 
Konrad Rejdak  Lublin 

umowa dot. pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

827 16.10.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

828 16.10.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

829 26.10.2015 PS 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   



830 26.10.2015 PS 

Gmina Lublin                 
Krzysztof Żuk - Prezydent 

Miasta Lublin 

porozumienie w spr. powierzenia do 
realizacji zadania publicznego z zakresu 

edukacji, oświaty i wychowania w ramach 
Rządowego programu na lata 2014-2016 

"Bezpieczna i przyjazna szkoła"   

831 26.10.2015 GNiSP 
Gmina Krzywda                           

Jerzy Kędra - Wójt 

porozumienie w spr. remontu  mogiły 
indywidualnej i mogiły zbiorowej  żołnierzy 
Wojska Polskiego w m. Radoryż Kościelny 

gm. Krzywda Aneks Nr 1 z 5.11.2015 

832 26.10.2015 GNiSP 
Gmina Susiec              

Zbigniew Naklicki - Wójt 

porozumienie w spr. remontu 
kompleksowego 2 mogił indywidualnych 
żołnierzy Wojska Polskiego w m. Łosiniec 

gm. Susiec   

833 26.10.2015 GNiSP 
Gmina Susiec              

Zbigniew Naklicki - Wójt 

porozumienie w spr. remontu mogiły 
zbiorowej żołnierzy Wojska Polskiego w m. 

Łosiniec gm. Susiec   

834 28.10.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

835 28.10.2015 ŚiR 
Gmina Goraj                            

Antoni Łukasik  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

836 6.11.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie onkologii 

klinicznej                                       
Elżbieta Starosławska 

umowa dot. pełnienia funkcji konsultanta 
wojewódzkiego   

837 16.11.2015 W. Zdrowia 

Konsultant Wojewódzki w 
dziedzinie chirurgii  
stomatologicznej             

Joanna Grasza  Krasnystaw 
umowa dot. pełnienia funkcji konsultanta 

wojewódzkiego   

838 5.11.2015 ŚiR 
Gmina Dzierzkowice      

Marcin Gąsiorowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   



839 5.11.2015 GNiSP 
Gmina Mircze                      

Marta Małyszek - Wójt 

porozumienie w spr. remontu mogiły 
zbiorowej partyzatnów Batalionów 

Chłopskich położonej na cmentarzu w m. 
Kryłów Aneks Nr 1 z 12.11.2015 

840 5.11.2015 GNiSP 

Gmina Piaski                          
Michał Cholewa  - 

Burmistrz 

porozumienie w spr. remontu mogiły 
zbiorowej z II wojny światowej położonej 

na cmentarzu w Piaskach   

841 10.100.2015 PS 

Państwowa Szkoła Wyższa 
im. Papieża Jana Pawła II w 

Białej Podlaskiej              
prof.dr hab. Józef Bergier - 

Rektor 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej z budżetu państwa na 

dofinanansowanie realizacji zadań w 2015 
r. w ramach Resortowego programu 

rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w 
wieku do lat 3 "Maluch -edycja 2015" - 

Moduł 4 "Maluch na uczelni"   

842 12.11.2015 ŚiR 
Gmina Batorz                               

Henryk Michałek  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

843 12.11.2015 ŚiR 
Gmina Batorz                               

Henryk Michałek  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

844 12.11.2015 ŚiR 

Gmina Komarów - Osada  
Wiesława Sieńkowska - 

Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

845 20.11.2015 Infr. 

Powiat Tomaszowski                
Jan Kowalczyk - Starosta  

Jerzy Wereszczak - 
Wicestarosta 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój"   

846 20.11.2015 Infr. 
Gmina Łuków                            

Mariusz Osiak - Wójt 

umowa w sprawie udzielenia dotacji 
celowej budżetu państwa w 2015 r. na 

zadanie realizowane w ramach 
"Narodowego programu przebudowy dróg 

lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój"   



847 17.11.2015 Infr. 

Województwo Lubelskie                
Paweł Nakonieczny - 

Członek Zarządu            
Arkadiusz Bratkowski - 

Członek Zarządu             

umowa o dofinansowanie dotacją celową z 
budżetu państwa modernizacji kolejowych 

pojazdów szynowych, służących do 
przewozów pasażerskich   

848 18.11.2015 ŚiR 
Gmina Sławatycze                

Grzegorz Kiec - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

849 18.11.2015 ŚiR 

Powiat Lubelski                        
Paweł Pikula - Starosta  

Robert Wójcik - 
Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

850 18.11.2015 ŚiR 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

851 18.11.2015 ŚiR 

Powiat Lubelski                        
Paweł Pikula - Starosta  

Robert Wójcik - 
Wicestarosta 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

852 20.11.2015 PS 

Polski Związek Motorowy         
Okręgowy Zespół 

Działalności Gospodarczej 
Sp. z o.o. Lublin                

Dariusz Woźniak - Prezes 
Zarządu 

umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny (12/2015/W06)   

853 20.11.2015 WZ 
Konsultant Wojewódzki 

Dorota Krasowska 

umowa zlecenie w spr. pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

dermatologii i wenerologii   



854 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Krynice                         

Janusz Bałabuch  - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

855 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Strzyżewice                      

Jan Dąbrowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

856 20.11.2015 ŚiR 

Gmina Horodło                
Krzysztof Bożek - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

857 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Wojciechów                                    

Jan Czyżewski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji  celowej z 
budżetu państwa w 2015 roku na 

dofinansowanie zadania związanego z 
usuwaniem skutków erozji dna wąwozu 

lessowego w ciągu drogi gminnej   

858 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

859 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Zakrzówek                

Grzegorz Lemiecha - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

860 20.11.2015 ŚiR 
Gmina Komarów- Osada             

Wiesława Sieńkowsa - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

861 20.11.2015 ŚiR 

Powiat Włodawski            
Andrzej Romańczuk - 

Starosta,                                   
Dariusz Semeniuk - Członek 

Zarządu 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   



862 20.11.2015 ŚiR 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

863 20.11.2015 ŚiR 

Gmina Krzczonów                 
Katarzyna Bryda - Wójt 

Gminy 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

864 24.11.2015 PS 
Andrzej Stachura  PACO 
ATHLETIC SHOP" Lublin 

umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny   

865 8.10.2015 BiZK 

Minister Administracji i 
Cyfryzacji Staniława 

Huskowski - Sekretarz 
Stanu,                                          

Centrum Projektów 
Informatycznych                            

Jerzy Goraziński - Dyrektor 

porozumienie w spr. zasad przekazywania 
składników majątkowych oraz praw i 

obowiązków z umów zawartych w ramach 
projektu informatycznego dot. 

przygotowania, budowy i wdrożenia 
"Systemu informatycznego powiadamiania 

ratunkowego"na potrzeby Systemu 
Wspomagania Dowodzenia Państwowego 

Ratownictwa Medycznego   

866 2.12.2015 WZ 
Konsultant Wojewódzki 

Teresa Kulik 

umowa zlecenie w spr. pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

zdrowia publicznego   

867 2.12.2015 WZ 
Konsultant Wojewódzki 

Wojciech Dąbrowski 

umowa zlecenie w spr. pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

anestezjologii i intensywnej terapii   

868 2.12.2015 WZ 
Konsultant Wojewódzki 

Dorota Suchodół 

umowa zlecenie w spr. pełnienia funkcji 
konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie 

pielęgniarstwa rodzinnego   

869 3.12.2015 ŚiR 
Gmina Łaziska                            

Roman Radzikowski - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   

870 3.12.2015 ŚiR 
Gmina Sułów                                

Leon Bulak - Wójt 

umowa o udzielenie dotacji z budżetu 
państwa w 2015 roku na dofinansowanie 

zadania związanego z usuwaniem skutków 
klęsk żywiołowych   



871 7.12.2015 PS 

FOS Market Spółka Sp. z 
o.o. Marek Omelaniuk - 

Prezes Zarządu  
umowa w celu realizacji Karty Dużej 
Rodziny (Umowa Nr 14/2015/W06)   

872 23.12.2015 BiZK 

Komendant Wojewódzki 
Policji  w Lublinie                                

nadinsp. Dariusz Działo 

porozumienie dot. delgowania 
funkcjonariuszy policji do służby w 

Centrum Powiadamiania Ratunkowego od 
4.01.2016 do 25.03.2016 r.   

 


