UCHWALA NR 406/2013
ZARZ4DU POWIATU W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM
z dnia 6 sierpnia 2013 roku

w sprawie wyrazenia zgody na rozlozenie na raty naleznosci o charakterze
cywilnoprawnym przysluguj^cej Powiatowi Piotrkowskiemu od Trawa Rolowana
Plantacja Czarnocin sp. z o. o.
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzajdzie
powiatowym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 595) oraz § 4 i § 6 ust. 2 pkt 2 uchwaly Nr XI/82/1 1
Rady Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 15 listopada 2011 r. w sprawie
szczegolowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub rozkladania na raty splat
naleznosci pienie^znych, maja_cych charakter cywilnoprawny przypadaja^cych Powiatowi
Piotrkowskiemu lub jego jednostkom podleglym oraz wskazania organow do tego
uprawnionych (Dz. Urz. Woj. Lodz, z 2012 r., poz. 46), po rozpatrzeniu wniosku spolki
Trawa Rolowana Plantacja Czarnocin sp. z o. o.,
Zarzqd Powiatu w Piotrkowie Trybunalskim
uchwala, co nastgpuje:
§ 1. Wyraza siej zgode^ na rozlozenie na raty wierzytelnosci - naleznosci glownej
w wysokosci 426 142,00 zl (slownie: czterysta dwadziescia szesc tysiecy sto czterdziesci
dwa 00/100 zlotych) przyshigujqpej Powiatowi Piotrkowskiemu od dhiznika - "Trawa
Rolowana
Plantacja
Czarnocin"
spolka
z
ograniczona^
odpowiedzialnoscia^
zsiedziba. w Czarnocinie, ul. Glowna 148, 97-318 Czarnocin, NIP 7712877588, kapital
zakladowy 400 000 zl, zarejestrowana w Sa^dzie Rejonowym dla Lodzi-Srodmiescia w Lodzi,
XX Wydzial Krajowego Rejestru Sajdowego pod numerem KRS 0000458135.
§ 2. Naleznosc glowna o ktorej mowa w § 1 zostanie splacona w 7 rownych ratach
w wysokosci po 60 877, 43 zl (slownie: szescdziesiqt tysiecy osiemset siedemdziesia^t
siedem zlotych 43/100) kazda, platnych do ostatmego dnia kazdego kwartalu pocza^wszy od
III kwartalu 201 3 r.
§ 3. Jezeli dhiznik nie splaci dwoch kolejnych rat w terminie — niesplacona naleznosc
staje si^ natychmiast wymagalna wraz z odsetkami naleznymi od pierwotnego dnia
wymagalnosci.
§ 4. Wykonanie uchwaly powierza si^ Wicestaroscie Powiatu Piotrowskiego.
§ 5. Uchwala wchodzi w zycie z dniem podjqcia.

c E s 3 t e of?: r A

.^H4 R o s T

PO'WIATU P

in;?!- Qrzegprfe Adbmczyk

mgrmt Stanistaw Cub&

