
UMOWA 

zawarta w dniu 4 maja 2022 r. w Kielcach pomiędzy Powiatem Kieleckim 
ul. Wrzosowa 44, 25-211 Kielce, REGON 291009372, NIP 959-16-45-790 reprezentowanym 
przez: 
1. Mirosława Gębskiego - Starostę Kieleckiego, 
2. Stefana Bąka - Członka Zarządu Powiatu w Kielcach 
przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu Kieleckiego - Anny Moskwy 
zwanym dalej „Dotującym" 
a 
Świętokrzyskim Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach, 
ul. Prosta 30, 25-371 Kielce, 
NIP 657-17-41-141, REGON 290503911 
reprezentowanym przez: 
Rafała Szpaka - Dyrektora Szpitala 
przy kontrasygnacie Głównej Księgowej ŚCMiN- Sz. S. w Kielcach - Moniki Koziala 
zwanym dalej „Dotowanym". 

Na podstawie art. 114 ust. 1 pkt 3, pkt 5 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. działalności 
leczniczej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 633 z późn. zm.) art. 219 ustawy o finansach 
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz w związku zUchwałą 
Nr XLIV/38/2022 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian 
w budżecie Powiatu Kieleckiego na 2022 r, przy wsparciu Rządowego Funduszu 
Inwestycji Lokalnych strony zawierają umowę następującej treści: 

§ 1  
Przedmiotem niniejszej umowy jest przekazanie dotacji celowej w wysokości 
2.658.950,00 zł. (słownie: dwa miliony sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset 
pięćdziesiąt złotych 00/100) z budżetu Powiatu Kieleckiego na 2022 r. dla Świętokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach z przeznaczeniem 
na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa i modernizacja kompleksu 
szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny 
w Kielcach."- Dział 851, Rozdział 85111, § 6220. 

Dotacja, o której mowa w § 1, jest przeznaczona na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka -
Szpital Specjalistyczny w Kielcach." 

§3 
1. Dotacja będzie przekazywana w następujących transzach: 

1) pierwsza transza w wysokości 105.780,00 zł (słownie: sto pięć tysięcy siedemset 
osiemdziesiąt złotych 00/100) - zgodnie z wnioskiem Dyrektora Świętokrzyskiego 
Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach z dnia 29 kwietnia 
2022 r. - w terminie 5 dni od dnia podpisania umowy, 
2) kolejne transze środków finansowych będą przekazywane na wniosek Dyrektora 
Centrum wraz z załączonymi kserokopiami faktur do zapłaty, potwierdzonymi za 



zgodność z oryginałem, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. 

2. Poszczególne transze dotacji zostaną przekazane na wyodrębniony rachunek bankowy 
Świętokrzyskiego Centrum Matki i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach -
wskazanym we wniosku Dyrektora Szpitala - 12 12401372 1111 0011 0412 0124. 

§4 
Dotowany jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej 
otrzymanych środków na realizację umowy oraz wydatków związanych z jej realizacją. 

§5 
Umowa zostaje zawarta na czas określony do dnia 31 grudnia 2022 r. i w tym terminie 
zostaną wykorzystane środki finansowe. 

§ 6  
Dotacja wykorzystana niezgodnie z przeznaczeniem lub pobrana w nadmiernej wysokości 
podlega zwrotowi, wraz z odsetkami przy odpowiednim zastosowaniu zasad określonych 
w art. 252 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. 

§7 
Dotowany zobowiązuje się do: 

1. przestrzegania zasad wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych, 
2. prowadzenia dokumentacji w sposób umożliwiający ocenę wykonania zadania pod 

względem rzeczowym i finansowym, 
3. poddania się kontroli przeprowadzonej przez Dotującego, zarówno w trakcie trwania 

zadania, jak po jego zakończeniu, 
4. zapewnienia Dotującemu wglądu we wszystkie dokumenty, związane z realizacją 

niniejszej umowy w każdej jej fazie. 

§ 8  
1. Zgodnie z art. 35a. ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

Dotowany zobowiązany jest do podejmowania działań informacyjnych dotyczących 
dofinansowania / finansowania zadania inwestycyjnego pn.: „Rozbudowa 
i modernizacja kompleksu szpitalnego Świętokrzyskiego Centrum Matki 
i Noworodka - Szpital Specjalistyczny w Kielcach.". 

2. Dotowany zobowiązuje się do podjęcia działań informacyjnych zgodnie 
z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia 
działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania 
finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy 
celowych. 

3. Dotowany przy podejmowaniu działań informacyjnych używa wzorów tablic 
informacyjnych / plakatów informacyjnych, określonych w załączniku nr 1 do 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie określenia działań 
informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące zadania finansowane lub 
dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych, 
których edytowalne pliki cyfrowe udostępnione są na stronie Biuletynu Informacji 



Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów pod adresem 
https://www.gov.pl/prcmier/dzialania-infomiacvine. 

4. W przypadku niewykonania przez stronę umowy obowiązku określonego art. 35a. ust. 
1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych albo wykonania go 
niezgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 7 maja 2021 r. w sprawie 
określenia działań informacyjnych podejmowanych przez podmioty realizujące 
zadania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub 
z państwowych funduszy celowych Dotujący może naliczyć karę umowną w 
wysokości 1 % kwoty dofinansowania / finansowania, o których mowa w § 1 umowy 
za każdy miesiąc niewywiązywania się z tego obowiązku. 

1. Dotowany zobowiązany jest do złożenia pisemnego rozliczenia finansowego wraz 
z kserokopiami faktur i potwierdzeniami zapłaty. Rozliczenie dotacji powinno być zgodnie 
z zasadami określonymi w Dziale V ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności 

a) 31 grudnia 2022 r. na rachunek bankowy Nr 52 1560 0013 2037 3600 2000 0001, 
b) 15 stycznia 2023 r. na rachunek bankowy Nr 68 1560 0013 2037 3600 2000 0004. 

§ 1 0  
Wszystkie zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej w postaci Aneksu pod 
rygorem nieważności. 

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy 
o działalności leczniczej, ustawy o finansach publicznych oraz przepisy kodeksu cywilnego. 

Ewentualne spory wynikłe na tle wykonywania umowy rozstrzyga właściwy dla siedziby 
Powiatu sąd powszechny. 

Niniejszą umowę sporządzono w czterech jednobrzmiących egzemplarzach, trzy dla 
Dotującego, jeden dla Dotowanego. 

§9 

leczniczej. 
2. Środki niewykorzystane podlegają zwrotowi w terminie do dnia: 

§ 1 1  

§ 1 2  

§ 1 3  
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