
ANEKS Nr 1 
DO POROZUMIENIA NR l/PCUM/2023 

zawartego w Kielcach w dniu 26 stycznia 2023 r. pomiędzy Powiatem Kieleckim 

a Powiatowym Centrum Usług Medycznych w Kielcach zawarty w dniu hpkiO^p. 2023 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 Kieleckiego 

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 

Zgodnie z § 9 Porozumienia NR l/PCUM/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. oraz w związku z umową 

w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Kieleckiego na realizację 

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

niepełnosprawności" zawartą w dniu 17 lutego 2023 r. pomiędzy Miastem Kielce a Powiatem Kieleckim 

dokonuje się zmiany w przedmiotowym Porozumieniu: 

§7 otrzymuje nowe brzmienie: 

„§7 

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

w §6 Projektodawca wniesie za miesiąc luty 2023 r. na rzecz PCUM ryczałt w kwocie 

17.381,90 zł (słownie: siedemnaście tysięcy trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 90/100). 

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

Projektodawcy. 

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

w §6 Projektodawca wniesie ryczałt na rzecz PCUM, od marca 2023 r. po 23.381,90 zł (słownie: 

dwadzieścia trzy tysiące trzysta osiemdziesiąt jeden złotych 90/100) miesięcznie. 

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

Projektodawcy.". 



§2 

Pozostałe ustalenia zawarte w Porozumieniu NR l/PCUM/2023 z dnia 26 stycznia 2023 r. pozostają 

bez zmian. 

§3 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania. 

§4 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Powiatu Kieleckiego, jeden dla 

Powiatowego Centrum Usług Medycznych w Kielcach. 
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