
UMOWA 

w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji Programu  

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

niepełnosprawności” 

 

zawarta w dniu 30 lipca 2021 r. pomiędzy:  

 

Gminą Masłów reprezentowaną przez: 

Tomasza Lato – Wójta Gminy Masłów 

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Masłów  

zwaną dalej „Gminą Masłów” 

a 

Powiatem Kieleckim reprezentowanym przez: 

Mirosława Gębskiego  – Starostę Kieleckiego 

Cezarego Majcher  – Członka Zarządu 

przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu   

zwanym dalej „Powiatem”,  

 

Na podstawie art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 

2021r., poz. 305 ze zm.) oraz Uchwały Nr XXXV/365/2021 Rady Gminy Masłów z dnia 22 

lipca 2021 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Powiatu Kieleckiego w realizacji 

programu oferującego pomoc niepełnosprawnym, strony ustalają co następuje: 

 

§ 1 

1. Przedmiotem umowy jest udzielenie przez Gminę Masłów pomocy rzeczowej Powiatowi 

Kieleckiemu na realizację Programu pn.: „Powiat Kielecki przyjazny dla mieszkańców w 

ograniczaniu skutków niepełnosprawności” o wartości 2.700,00zł., w formie dowozu osób 

niepełnosprawnych na rehabilitację z terenu Gminy Masłów do Powiatowego Centrum 

Usług Medycznych w Kielcach (PCUM).  

2. Przewozem objęte będą osoby dorosłe posiadające orzeczenie o stopniu niepełnosprawności.  

3. Terminy, liczbę osób niepełnosprawnych z terenu Gminy Masłów, strony ustalają drogą 

mailową lub telefoniczną z uwzględnieniem możliwości realizacji usług przez PCUM. 

 

§ 2 

Do koordynowania spraw związanych z wykonaniem Umowy Strony wyznaczają następujące 

osoby: 

1. ze strony Gminy Masłów: 

— Sabina Gierczak (pracownik socjalny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej 

w Masłowie) – tel. xx  xxx-xx-xx 

2. ze strony Powiatu: 

— starszy technik fizjoterapii (pracownik Powiatowego Centrum Usług Medycznych) – 

Lidia Marszycka, tel. xxx xxx xxx , xx  xx xx xxx 

— specjalista (pracownik Powiatowego Centrum Usług Medycznych) – Jowita Fiuk, tel. 

xxx xxx xxx.  

 

§ 3 

1. Program będzie realizowany w terminie od dnia 01 sierpnia 2021 roku do dnia  

31 grudnia 2021r. 



2. Do 15 stycznia 2022 roku Gmina Masłów przedłoży Powiatowi sprawozdanie o udzielonej 

pomocy rzeczowej. 

 

§ 4 

Strony zobowiązują się do wzajemnej współpracy przy realizacji zadania określonego w §1. 

 

§ 5 

1. Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu, pod 

rygorem nieważności. 

 

2. Spory wynikłe na tle stosowania niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez Sąd właściwy 

dla miejsca siedziby Powiatu Kieleckiego. 

 

§ 6 

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

 

    Starosta Kielecki                                                                        Wójt Gminy Masłów 

Mirosław Gębski – Starosta                                                                     mgr Tomasz Lato – Wójt 

 

 

   Członek Zarządu                                                              Skarbnik  Gminy Masłów 
Cezary Majcher – Członek Zarządu                                                    mgr Małgorzata Kumór – Skarbnik Gminy 

 
 

   Skarbnik Powiatu 
Agnieszka Trepka – Główny Księgowy 

 

 

 

 

 

 
 

 


