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Aneks nr 1 z dnia ………………………… 

do Umowy nr 095/UDTD/I/2021/00153 z dnia 29 października 2021 r. 

o realizację przez jednostkę samorządu terytorialnego projektu grantowego obejmującego 

wdrożenie usług transportowych door-to-door dla osób z potrzebą wsparcia w zakresie 

mobilności 

 

zawarty w Warszawie pomiędzy:                    

Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Warszawie 

00-828, al. Jana Pawła II nr 13, zwanym dalej „PFRON”, który reprezentują: 

1) Mirosław Izdebski – Pełnomocnik PFRON 

       (imię i nazwisko)                    (stanowisko) 

2) Krystyna Gurbiel – Pełnomocnik PFRON 

       (imię i nazwisko)                     (stanowisko) 

 

a 

Gminą Szczurowa z siedzibą w Szczurowa 32-828, Lwowska 2, zwaną dalej „Jednostką 

samorządu”, którą reprezentują: 

1) Zbigniew Moskal – Wójt Gminy Szczurowa 

      (imię i nazwisko)                     (stanowisko) 

2) Urszula Sobol – Skarbnik Gminy Szczurowa 

    (imię i nazwisko)                     (stanowisko) 

 

W umowie nr z 095/UDTD/I/2021/00153 z dnia 29 października 2021 r., zwanej dalej 

„umową”, wprowadza się następujące zmiany: 

§ 1 

Paragraf 4 ustęp 1 punkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) przesyłania do PFRON sprawozdań dotyczących realizacji projektu przez Jednostkę 

samorządu w następujących terminach do dnia: 2022-01-10, 2022-03-07, 2022-05-09, 

2022-07-07, 2022-09-07, 2022-11-08, 2023-01-09, 2023-03-07, w tym sprawozdania 

i rozliczenia częściowego związanego z wypłatą drugiej transzy finansowania do dnia 

2022-09-30, sprawozdania końcowego do 30 dni od zakończenia realizacji projektu. 
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§ 2 

Paragraf 10 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: 

„Strony ustalają, iż prawidłowo zaadresowana korespondencja, która pomimo dwukrotnego 

awizowania nie zostanie odebrana, uznawana będzie przez strony za doręczoną. Strony 

ustalają, iż adresami do korespondencji są: adres siedziby PFRON tj. 00-828 Warszawa, 

al. Jana Pawła II nr 13 oraz adres Jednostki samorządu lub/i realizującej projekt jednostki 

organizacyjnej tj. 32-828 Szczurowa, ul. Lwowska 2. 

§ 3 

Pozostałe warunki umowy pozostają bez zmian. 

§ 4 

Aneks wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 22 grudnia 2021 r. 

§ 5 

Aneks sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla PFRON 

i jeden dla Jednostki samorządu. 
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