
.Załącznik 
do Uchwały NrA*./. j'53$/2021 

Zarządu Powiatów; Kielcaęh 
z dni 

POROZUMIENIE 

W SPRAWIE ROZWIĄZANIA UMOWY UŻYCZENIA 

Powiat Kielecki z siedzibą ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, NIP 959 164 57 90, 
reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w Kielcach, w imieniu którego występują: 

Mirosław Gębski - Starosta Kielecki, wybrany Uchwałą Nr 1/3/2018 Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru Starosty Kieleckiego, 
Tomasz Pleban - Wicestarosta Kielecki, wybrany Uchwałą Nr 1/4/18 Rady Powiatu 
w Kielcach z dnia 23 listopada 2018r. w sprawie wyboru Wicestarosty Kieleckiego, 
zwanym w dalszej części porozumienia „Użyczającym", 

oraz 

Stowarzyszenie pn. STOWARZYSZENIE READAPTACJI SPOŁECZNEJ „DRUGA 

SZANSA" W REMBOWIE z siedzibą Rembów 52, 26-035 Raków, wpisane do Krajowego 

Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego w Kielcach Numer KRS: 0000563384, NIP 

6572918417, REGON 361786742, reprezentowane przez Zarząd w imieniu którego występują: 

Bożena Dorota Witkowska - Prezes Zarządu i Piotr Stefan Koźmin - Skarbnik Zarządu, 

zwanym w dalszej części porozumienia „Biorącym w użyczenie" 

§ 1  

Zgodnie oświadczają, że na mocy niniejszego porozumienia, w związku z § 8 pkt 3 umowy 
użyczenia znak: GN-1.6850.2.1.2021.MSZ z dnia 31 sierpnia 202lr., rozwiązują z dniem 

2021r., umowę użyczenia znak: GN-1.6850.2.1.2021.MSZ z dnia 
31 sierpnia 202lr. nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Powiatu 
Kieleckiego, położonej w obrębie geodezyjnym 0020 Rembów gmina Raków, w ewidencji 
gruntów i budynków oznaczonej numerem działki 736 o pow. 0,9700 ha, objętej księgą 
wieczysta Nr KII L/00018048/4, zawartą z przeznaczeniem na prowadzenie Niepublicznego 
Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Rembowie oraz wchodzących w skład Ośrodka 
szkół. 



§ 2  
Biorący w użyczenie, w związku z § 8 pkt 5 umowy użyczenia znak: GN-
1.6850.2.1.2021.MSZ z dnia 31 sierpnia 202lr., zobowiązuje się do niezwłocznego wydania 
przedmiotu użyczenia w stanie niepogorszonym, na podstawie protokołu zdawczo -
odbiorczego, w ciągu 14 dni od dnia rozwiązania umowy. 

§3 

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym porozumieniu stosuje się przepisy Kodeksu 
cywilnego. 

§4 

Wszelkie zmiany niniejszego porozumienia wymagają formy pisemnej pod rygorem 
nieważności. 

§5 

Porozumienie w sprawie rozwiązania umowy użyczenia zostało spisane w dwóch 
jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. 

UŻYCZAJĄCY: BIORĄCY W UŻYCZENIE: 


