
Aneks nr 6 do Umowy Nr 72 1020 2629 0000 9696 0081 5159 

z dnia 27 listopada 2013r. z późn. zm. 

na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego 

 

zawarty w formie elektronicznej z oświadczeniem woli Stron opatrzonym kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi weryfikowanymi przy użyciu kwalifikowanych certyfikatów, 

zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz 

identyfikacji elektronicznej z dniem podpisania przez ostatniego z reprezentantów stron 

pomiędzy: 

 

Powiatem Kieleckim – Starostwem Powiatowym w Kielcach z siedzibą przy ul. Wrzosowej 44,     

25 – 211 Kielce, NIP: 9591645790, REGON: 291009372 

reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego 

Tomasza Plebana – Wicestarostę 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwy 

zwanym dalej „Zamawiającym” lub „Kredytobiorcą” 

a 

POWSZECHNĄ KASĄ OSZCZĘDNOŚCI BANKIEM POLSKIM S. A. z siedzibą w Warszawie przy ul. 

Puławskiej 15, 02 – 515 Warszawa, wpisaną do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy 

dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 

pod numerem KRS: 0000026438, kapitał zakładowy (kapitał wpłacony): 1 250 000 000,00 zł, 

REGON: 016298263, NIP: 5250007738, 

reprezentowaną przez: 

Dorotę Detka-Woronkow – Pełnomocnika 

na mocy Pełnomocnictwa Nr 0002869/2020 z dnia 22.09.2020r. 

Izabelę Jęczmińską – Pełnomocnika 

na mocy Pełnomocnictwa Nr 0002870/2020 z dnia 22.09.2020r. 

zwaną dalej „Wykonawcą” lub „Bankiem” 

 

niniejszą umowę („Umowa”) o następującej treści: 

Na podstawie § 12 w związku z § 4 ust. 1 treści Umowy Nr 72 1020 2629 0000 9696 0081 5159 

z dnia 27 listopada 2013r., zwanej dalej Umową oraz Aneksów: nr 1 z dnia 30 grudnia 2015r., 

nr 2 z dnia 29 grudnia 2016r., nr 3 z dnia 17 grudnia 2019r., nr 4 z dnia 26 lutego 2020r. i nr 5 

z dnia 23 lutego 2021r. na zaciągnięcie kredytu konsolidacyjnego na spłatę wcześniej 

zaciągniętych kredytów dla Powiatu Kieleckiego, Strony zgodnie postanawiają, że: 

 

§ 1  

1) § 1 ust. 1 tiret dwunaste umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„- w 2022r. – 6 (słownie: sześć) pierwszych rat po 173.007,00 zł, 7 (słownie: siódma) rata   

w kwocie 3.000.000,00 zł i 6 (słownie: sześć) kolejnych rat po 173.007,00 zł”;  



2) § 1 ust. 1 tiret czternaste umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„- w 2024r. – 12 (słownie: dwanaście) rat po 173.007,00 zł”. 

 

§ 2 

Harmonogram spłaty kredytu, stanowiący Załącznik nr 3 do Umowy otrzymuje brzmienie jak 

harmonogram spłaty kredytu, załączony do niniejszego Aneksu. 

§ 3 

1. Niniejszy Aneks stanowi integralną część Umowy. 

2. Pozostałe zapisy przedmiotowej Umowy nie ulegają zmianie. 

3. Wszelkie zmiany Aneksu wymagają dla swej ważności formy pisemnej pod rygorem 

nieważności. 

§ 4 

Niniejszy dokument został sporządzony w formie elektronicznej i podpisany przez obie Strony 

kwalifikowanymi podpisami elektronicznymi  weryfikowanymi przy użyciu kwalifikowanych 

certyfikatów, zgodnie z przepisami określonymi ustawą z dnia 05 września 2016r. o usługach 

zaufania oraz identyfikacji elektronicznej. 

 

§ 5 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania  przez ostatniego z reprezentantów  

lub pełnomocników każdej ze Stron. 

 

 

 

                KREDYTOBIORCA:                                         BANK: 
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