
POROZUMIENIE NR 1/PCUM/2022 

zawarte w Kielcach w dniu 31 stycznia 2022 r. pomiędzy: 

POWIATEM KIELECKIM z siedzibą w Kielcach, ul Wrzosowa 44, zwanym dalej „Projektodawcą” 

Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 

niepełnosprawności” reprezentowanym przez: 

1. Mirosława Gębskiego – Starostę Kieleckiego, 

2. Stefana Bąka  – Członka Zarządu Powiatu, 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego – Anny Moskwa 

a  

POWIATOWYM CENTRUM USŁUG MEDYCZNYCH  z siedzibą w Kielcach ul. Żelazna 35, 

reprezentowanym przez Jarosława Wrzoskiewicza – Dyrektora Centrum, zwanym dalej 

„PCUM” 

przy kontrasygnacie Głównej Księgowej PCUM – Beaty Czupryńskiej. 

§1 

Porozumienie zawiera się na podstawie art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.   

o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 711 z późn. zm.) w związku z Uchwałą  

Nr XI/55/12 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 4 czerwca 2012 r. w sprawie określenia zasad 

zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych 

przez samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej, dla których podmiotem tworzącym 

jest Powiat Kielecki i na podstawie  art. 4 ust.1 pkt 3 i 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz Uchwały  

Nr 249/9/2022  Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie kontynuacji 

Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków 

niepełnosprawności”, na  potrzeby realizacji Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla 

mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. 

§2 

Przedmiotem niniejszego Porozumienia jest użyczenie sprzętu do rehabilitacji i aparatury 

medycznej jak też umożliwienie korzystania Projektodawcy  z pomieszczeń PCUM 

przeznaczonych na realizację Programu pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców  

w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”, którego to PCUM jest realizatorem zgodnie  

z Uchwałą  Nr 249/9/2022 Zarządu Powiatu w Kielcach z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie 

kontynuacji Programu  pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu 

skutków niepełnosprawności”. 

 

 



§3 

Udostępnione pomieszczenia znajdują się w Kielcach przy ul. Żelaznej 35.  

Łączna powierzchnia udostępnionych pomieszczeń wynosi 274,42 m2, w tym: 

- pomieszczenie na wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego o pow. 34,10 m2, 

- sale rehabilitacji, fizykoterapii, gabinet lekarski, gabinet zabiegowy - I piętro niższego 

budynku PCUM, gabinet densytomerii – parter  wyższego budynku o pow. 240,32 m2. 

§4 

Czas udostępnienia pomieszczeń, o których mowa w §3, wynosi: 

- pomieszczenie  na wypożyczalnię – bez ograniczeń, 

- pozostałe pomieszczenia przeznaczone do rehabilitacji - w godzinach pracy PCUM. 
 

§5 

Zgodnie z zasadami realizacji Programu Projektodawca będzie ponosił koszty eksploatacji 

pomieszczeń oraz koszty mediów, w części zaangażowanej do realizacji zadania. 

 §6 

1. Do kosztów eksploatacji zalicza się: 

- utrzymanie niezbędnej czystości w udostępnionych pomieszczeniach, 

- bieżące remonty i konserwacje związane z eksploatacją pomieszczeń, 

- materiały eksploatacyjne do urządzeń rehabilitacyjnych, 

- koszty azotu do aparatów kriogenicznych. 

  2.    Koszty mediów stanowią: 

- ogrzewanie pomieszczeń, 

- korzystanie z ciepłej i zimnej wody, 

- koszty energii elektrycznej do oświetlenia oraz zasilania urządzeń rehabilitacyjnych. 
 

§7 

Za korzystanie z pomieszczeń, o których mowa w §3, oraz ponoszone koszty o których mowa  

w §6 Projektodawca wnosił będzie na rzecz PCUM ryczałt w wysokości po  17.381,90 zł  

(słownie: siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt  jeden złotych 90/100 ) miesięcznie. 

Płatności następować będą po wystawieniu faktury przez PCUM w ciągu 30 dni od daty 

wpływu do Projektodawcy. 

§8 

Porozumienie obowiązuje na okres od dnia 01 lutego 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r.  

§9 

Wszystkie zmiany niniejszego  Porozumienia wymagają formy pisemnej w postaci aneksu  pod 

rygorem nieważności. 

 



§10 

Porozumienie może zostać rozwiązane w sytuacji zaprzestania  realizacji Programu  

pn. „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w ograniczaniu skutków niepełnosprawności”. 

§11 

Porozumienie sporządzono w dwóch egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

 

                  Projektodawca                                                                                 PCUM                                                                                       

 

1. Mirosław Gębski – STAROSTA                         1. lek. med. Jarosław Wrzoskiewicz – DYREKTOR 

  

2. Stefan Bąk – CZŁONEK ZARZĄDU                    2. mgr Beata Czupryńska – GŁÓWNY KSIĘGOWY 

 

3. Anna Moskwa – SKARBNIK 

 


