
Aneks Nr 22

do umowy zawartej w dniu 1 czerwca 1999 roku

zawarty w dniu ........... roku w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce reprezentowanym przez:

1. Pana Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego,

2. Pana Tomasza Plebana - Wicestarostę Kieleckiego, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Pani Anny Moskwy 

a

Wojewódzką Biblioteką Publiczną im. W. Gombrowicza w Kielcach z siedzibą

ul. ks. Piotra Ściegiennego 13, 25-033 Kielce reprezentowaną przez:

Pana Andrzeja Dąbrowskiego - Dyrektora Biblioteki

o następującej treści:

§1

Na podstawie § 5 ust. 3 umowy zawartej w dniu 1 czerwca 1999 roku w Kielcach pomiędzy 

Powiatem Kieleckim a Wojewódzką Biblioteką Publiczną ustala się :

1. W 2022 roku Powiat Kielecki przekaże WBP środki finansowe na realizację zadań w 

wysokości 22 000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych). Należność zostanie 

przekazana w ciągu 30 dni po podpisaniu niniejszego aneksu.

2. Rozliczenie z wydatkowania wyżej wymienionych środków należy przedłożyć do dnia 

15 grudnia 2022 roku.

§2

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 1 czerwca 1999 roku na podstawie § 5 ust.3 Wojewódzka 

Biblioteka Publiczna jest zobowiązana w terminie 14 dni od dnia wskazanego rozliczenia 

zwrócić w całość 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.

§3

Pozostałe postanowienia umowy pozostają bez zmian.



§4

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania.

§5

Aneks sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, po dwa dla każdej 

ze stron.
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