UCHWALANR 46/2011
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 14 kwietnia 2011 roku
w sprawie /a ward a ugody przedsijdowej pomi^dzy Powiatem Piotrkowskim a Tadeuszem
Vlurias/cm wlascicielem Firmy Wielobranzowej SEBA-STAL
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorzadzie
powiatowym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z pozn. zm.),
Zar/ad Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastepuje:
§ 1. W zwi^zku z toczacym sie przed Sadem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim
post^powaniem w sprawie z wniosku Tadeusza Muriasza wtesciciela Firmy Wielobranzowej SEBASTAL z siedzibq w Tarnowie o zawezwanie do proby ugodowej, po przeanalizowaniu
zaproponowanych warunkow ugody przedsadowej, w celu uniknie-cia sporu powstalego na tie
wysokosci kary umownej przewidzianej w umowie z dnia 14 lipca 2010 roku o wykonanie robot
budowlanych - budowa kontenerow sanitarno - higienicznych i magazynu na sprzet sportowy dla
istniejacej hali sportowo - namiotowej vv Czarnocinie, wyraza si? zgod? na zawarcie ugody
przeds^dowej na nast^pujacych warunkach:
1) kara umowna z tytulu zwloki w zakoriczeniu robot budowlanych zostaje zmniejszona do kwoty
1 0 000 z\: dziesiec tysi^cy zJotych);
2) Powiat Piotrkowski zvvroci Tadeuszovvi Muriaszowi wlascicielowi Firmy Wielobranzowej
SEBA-STAL z siedzib^ w Tarnowie potracona kare umownq przewyzszajac^ kwote, o ktorej
mowa w pkt 1 tj. 45 283, 08 zl (slownie: czterdziesci plec tysiecy dwiescie osiemdziesiat trzy
zlote osiem groszy) w terminie 14 dni od dnia zawarcia ugody przedsadowej;
3) ugoda przedsadowa wyczerpuje wzajemne roszczenia stron z tytulu zwloki w zakonczeniu robot
budowlanych zrealizowanych na podstawie umowy z dnia 14 lipca 2010 roku o wykonanie robot
budowlanych - budowa kontenerow sanitarno - higienicznych i magazynu na sprzet sportowy
dla istniejacej hali sportowo - namiotowej w Czarnocinie.
§ 2, Wykonanie Uchwafy powierza sie Wicestaroscie Powiatu Piotrkowskiego.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjecia.
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