
Aneks nr 11

do umowy zawartej w dniu 22 listopada 1999r.

zawarty w dniu 18.01.2022r. w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez:

1. Pana Mirosława Gębskiego-Starostę Kieleckiego,

2. Pana Tomasza Plebana - Wicestarostę,

przy kontrasygnacie osoby upoważnionej przez Skarbnika Powiatu - Głównego Księgowego 

Agnieszki Trepki na mocy upoważnienia Nr 94/2021 z dnia 08.07.202Ir.

a

Wojewódzkim Domem Kultury im. Józefa Piłsudskiego w Kielcach reprezentowanym przez:

1. Pana Jacka Sabata - Dyrektora WDK,

2. Pana Michała Ziombera -głównego księgowego WDK.

o następującej treści:

§ 1

Na podstawie § 5 ust. 3 umowy zawartej w dniu 22 listopada 1999r. w Kielcach pomiędzy Powiatem 

Kieleckim a Wojewódzkim Domem Kultury ustala się :

1. W 2022 roku Powiat Kielecki przekaże WDK środki finansowe do realizacji zadań w wysokości 

10 000,00zł. ( słownie: dziesięć tysięcy złotych). Należność zostanie przekazana w ciągu 30 dni 

po podpisaniu niniejszego aneksu.

2. Rozliczenie wydatkowania wyżej wymienionych środków należy przedłożyć do dnia 

15 grudnia 2022r. wraz z protokołami i dowodami księgowymi imprez.

§2

Strony zgodnie wprowadzają szczegółowy zakres zadań na 2022 rok:

1. Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek - wysokość nagród 1 000,00 zł, nagrody Starosty 

Kieleckiego dla zespołów z Powiatu Kieleckiego,

2. Świętokrzyski Przegląd Teatrów Wiejskich - wartość nagród 1 500,00zł,

3. Dziecięca Estrada Folkloru - wysokość nagród 1 000,00zł,



4. Buskie Spotkania z Folklorem - wysokość nagród 3 000,00zł w tym Nagroda Starosty 

Kieleckiego -1 000,00zł dla zespołu z Powiatu Kieleckiego,

5. Przegląd Gawędziarzy - wysokość nagród 1 000,00zł,

6. Regionalny Przegląd Pieśni Patriotycznych - wysokość nagród 2 500,00zł.

§3

Strony zgodnie ustalają, iż w § 5 umowy dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

4 W przypadku nierozliczenia się z otrzymanej dotacji w terminie określonym w aneksie 

sporządzonym do umowy z dnia 22 listopada 1999 roku Wojewódzki Dom Kultury jest 

zobowiązany w terminie 14 dni od dnia wskazanego rozliczenia zwrócić w całości otrzymaną 

dotację wraz z odsetkami w wysokości określonej jak dla zaległości podatkowych, na rachunek 

bankowy Zleceniodawcy o numerze 52 1560 0013 2037 3600 2000 0001. Odsetki nalicza się, 

począwszy od dnia następującego po dniu, w którym upłynął termin rozliczenia dotacji.

§4

W związku z realizacją zadań zawartych w § 2 Aneksu, Wojewódzki Dom Kultury ma obowiązek 

umieszczania informacji i logotypów Starostwa Powiatowego w Kielcach na wszelkich materiałach 

promujących organizowane wydarzenia. Ponadto należy przeprowadzić konsultacje i uzgodnienia 

organizacyjne ww. działań ze Starostwem Powiatowym w Kielcach na minimum 30 dni roboczych 

przed organizacją imprezy. Należy powiadomić pisemnie Starostwo Powiatowe w Kielcach o terminie 

każdej imprezy na 14 dni przed datą jej realizacji.

§5

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.

§6

Aneks wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§7

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej ze stron.
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