
Porozumienie

zawarte w dniu .(???. i.<2.tL-. 2022 roku w Kielcach pomiędzy:

Powiatem Kieleckim - Starostwo Powiatowe w Kielcach, ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, 
reprezentowanym przez:

1. Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego
2. Mariusza Ścianę - Członka Zarządu

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu - Anny Moskwy
zwanym w treści porozumienia „Przekazującym",
a
Komendą Wojewódzką Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, ul. Sandomierska 81, 
25-324 Kielce, reprezentowaną przez:

st. bryg. Krzysztofa Ciosek - Świętokrzyskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej
Straży Pożarnej

zwaną w treści porozumienia „Otrzymującym".
Porozumienie finansowane: Dział 754 Rozdział 75411 § 2300.

Na podstawie art. 19b. pkt 1, art. 19g. pkt 2 i art. 19h. pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 
roku o Państwowej Straży Pożarnej (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1940 z późn. zm.), oraz uchwały 
Nr XXXVII/122/2021 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie 
uchwalenia budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 rok.

§ 1

Przedmiotem porozumienia jest współfinansowanie zakupu sorbentów i neutralizatorów dla 
Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Kielcach, niezbędnych dla zapewnienia 
prawidłowej gospodarki odpadami, podczas usuwania skutków zdarzeń drogowych 
powstałych na terenie powiatu kieleckiego.

§2

Przekazujący zobowiązuje się do sfinansowania zadania określonego w § 1 w kwocie 
30 000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści tysięcy 00/100), która przekazana zostanie na 
rachunek bankowy Wojewódzkiego Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej BGK 
nr 73 1130 1192 0027 6165 1820 0001, w terminie 21 dni od daty podpisania porozumienia.

§3

Otrzymujący zobowiązuje się do:
1. Wykonania zadania ze szczególną dbałością o jego wartości merytoryczne.
2. Gospodarowania przyznanymi środkami finansowymi oszczędnie, z należytą starannością 

i zgodnie z obowiązującymi przepisami formalno-prawnymi ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.).

3. Wydatkowania środków do 18 listopada 2022 roku.
4. Rozliczenia zadania do 2 grudnia 2022 r. poprzez przedłożenie Przekazującemu 

poświadczonych kserokopii faktur lub rachunków zakupu sorbentów do likwidacji skażeń 
i zanieczyszczeń na drogach na terenie powiatu kieleckiego.



§4

W przypadku gdy przekazane na podstawie niniejszego porozumienia środki zostaną 
wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, stosuje się odpowiednio przepisy określone 
w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 
z późn. zm.).

§5

Zmiany i uzupełnienia niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności w postaci Aneksu.

§6

W sprawach nieuregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy 
Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.).

§7

Sprawy związane z realizacją niniejszego porozumienia rozpatrywać będzie Sąd Rejonowy 
w Kielcach.

§8

Porozumienie sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla 
Przekazującego, jeden dla Otrzymującego i jeden dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży 
Pożarnej w Kielcach.
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