Aneks nr 1 z dnia /< 9 maja 2021 r.

Strony zgodnie postanawiają dokonać zmian w treści umowy w sprawie udzielenia pomocy
finansowej podpisanej dnia 30 grudnia 2020 r. pomiędzy:
Gminą Chmielnik, z siedzibą w Chmielniku przy Placu Kościuszki 7, 26-020 Chmielnik
NIP: 657-25-31-581 reprezentowaną przez
Burmistrza Miasta i Gminy Chmielnik - Pawła Wójcika
przy kontrasygnacie Skarbnika Miasta i Gminy Chmielnik - Anny Pleban
zwana w treści umowy „Dotującym”
a
Powiatem Kieleckim z siedzibą w Kielcach przy ul. Wrzosowej 44, 25-211 Kielce
NIP: 959-16-45-790 w imieniu, którego działa Zarząd Powiatu w Kielcach w osobach:
Starosta Kielecki - Mirosław Gębski
Członek Zarządu - Cezary Majcher
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy
zwany w treści umowy „Dotowanym”
przedmiotem, której jest przeznaczenie dotacji celowej na dofinansowanie zadania polegającego
na utrzymaniu w Chmielniku Filii Starostwa Powiatowego w Kielcach, w której działa Referat
Rejestracji Pojazdów (komórka Wydziału Komunikacji i Transportu) i Lokalny Punkt
Informacyjno-Konsultacyjny Powiatowego Urzędu Pracy w okresie od 1 stycznia 2021 r.
do 31 grudnia 2021 r.
wprowadza się następujące zmiany:

I. Określoną w § 1 umowy treść: „Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej w kwocie
30.000,00 zł (słownie: trzydzieści tysięcy złotych 00/100) przez Dotującego na rzecz Dotowanego
zgodnie z uchwałą nr XXVII/292/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 28 grudnia 2020 r.
w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. ”
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zastępuje się treścią: „ Przedmiotem umowy jest przekazanie dotacji celowej w kwocie 30.600,00 zł
(słownie: trzydzieści tysięcy sześćset złotych 00/100) przez Dotującego na rzecz Dotowanego
zgodnie z uchwałą nr XXXl/331/2021 Rady Miejskiej w Chmielniku z dnia 10 maja 2021 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do uchwały nr XXVll/292/2020 Rady Miejskiej w Chmielniku
z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego. ”
§ 2. Określoną w § 2 ust.2 pkt 2 umowy treść:
„Druga transza do 31 lipca 2021 r. -15.000,00 zł (słownie: piętnaście tysięcy złotych 00/100). ”
zastępuje się treścią:
„ Druga transza do 10 lipca 2021 r. - 15.600,00 zl (słownie: piętnaście tysięcy sześćset złotych
fi&lOO). ”
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^Pozostałe postanowienia umowy nie ulegają zmianie.

III. Aneks sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze Stron.
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