Załącznik nr 2
do Uchwały Nr 65./.T?P.?.../2021
Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim
z dnia 08 listopada 2021 roku

UGODA

zawarta dnia 08.11.2021 roku w Sępólnie Krajeńskim pomiędzy:
Powiatem Sępoleńskim ul. Kościuszki 11, 89-400 Sępólno Krajeńskie NIP 561-13-27-106
reprezentowanym przez:
Starostę Sępoleńskiego - Jarosława Tadycha
Wicestarostę Sępoleńskiego - Andrzeja Maracha
- zwanym dalej Wierzycielem
a
Waldemarem Piekutem prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą Waldemar
Piekut Usługi Gastronomiczne ul. Młyńska 42, 89-400 Sępólno Krajeńskie NIP 504-00154-99
- zwanym dalej Dłużnikiem

§1
Strony zgodnie oświadczają, że na dzień zawarcia niniejszej Ugody zobowiązanie Dłużnika
względem Wierzyciela z tytułu realizacji umowy najmu pomieszczeń znajdujących się
w siedzibie Liceum Ogólnokształcącego im. T. Kotarbińskiego w Sępólnie Krajeńskim
wynosi 39 925,59 zł (należność główna) plus ustawowe odsetki za opóźnienie.

§2
1. Strony zgodnie oświadczają, że Dłużnik ureguluje należności określone w § 1 Ugody
poprzez dokonywanie comiesięcznych wpłat

na rachunek

bankowy

Liceum

Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42, w 25 ratach w kwocie
podanej w harmonogramie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr 65/

/2021

Zarządu Powiatu w Sępólnie Krajeńskim z dnia 08 listopada 2021 roku w sprawie
wyrażenia zgody na rozłożenie na raty należności przysługującej powiatowi
sępoleńskiemu, począwszy od listopada 2021 roku, w terminie: pierwsza rata płatna
do 20 listopada 2021 roku, pozostałe płatne do 5 dnia każdego miesiąca, przy czym
ostatnia z wpłat - skutkująca uregulowaniem należności w całości, będzie w kwocie
odpowiadającej pozostałej do uregulowania części zadłużenia.

2. Strony uzgadniają, że wpłaty o których mowa w ust. 1 będą zaliczane na poczet
podatku od towarów i usług oraz najstarszych wymagalnych wierzytelności
z uwzględnieniem należnych ustawowych odsetek za opóźnienie.
3. Brak wpłaty należności, o której mowa w ust. 1 w terminie w całości lub w części
wywołuje ten skutek, że wierzytelność, o której mowa w § 1 Ugody, staje się
natychmiast wykonalna.
4. Strony przyjmują, że dniem wpłaty raty jest dzień uznania rachunku bankowego
Liceum Ogólnokształcącego w Sępólnie Krajeńskim, ul. Młyńska 42.
5. W przypadku, gdy termin wpłaty przypadnie na dzień ustawowo wolny od pracy,
płatność winna zostać zrealizowana w pierwszym dniu roboczym po tej dacie.

§ 3
1. Ugodę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach
2. W zakresie nieuregulowanym Ugodą, stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu
Cywilnego
3. Wszelkie zmiany postanowień Ugody dla swej ważności wymagają formy pisemnej.

Za Wierzyciela:

Za Dłużnika:

