
UCHWAŁA NR CXXXVII/398/2021 
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH 

z dnia 22 grudnia 2021 r. 

w sprawie umorzenia naliczonej kary umownej Wykonawcy zadania inwestycyjnego 

Na podstawie art. 9 pkt.3 i art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz.U.2021.1363 t.j. ze zm.) oraz na podstawie § 4 i § 8 ust. 1 pkt. 1a Uchwały Rady Powiatu 
w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu 
i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, 
przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym Zarząd Powiatu 
w Siedlcach uchwala, co następuje: 

§ 1. Na wniosek dłużnika: Wykonawcy „BRUK-BUD Piotr Zdrojewski”, Laskowizna 64, 05-326 
Poświętne,  Zarząd Powiatu w Siedlcach umarza w całości naliczoną  w wysokości 12 177,68 złotych 
karę umowną za  przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe – Ostrówek” realizowanego na 
podstawie umowy  nr D.273.51 2021 z dnia 26 maja 2021 roku  i aneksu nr 1.2021 z dnia 8 września 
2021 roku   

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

   
   

Starosta 
 
 

Karol Tchórzewski 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 46691CE7-A79B-47D8-856C-D520D8B811BC. Uchwalony Strona 1



 
Uzasadnienie 

Wykonawca "BRUK-BUD Piotr Zdrojewski"  złożył wniosek o umorzenie naliczonych kar 
umownych za przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika 
w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe – Ostrówek” realizowanego na 
podstawie umowy  nr D.273.51.2021 z dnia 26 maja 2021 roku i aneksu nr 1.2021 z dnia 
8 września 2021 roku, powołując się na  pandemię COVID – 19 i trudnościami z nią związanymi, 
m in.  opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych mimo zawartych wcześniej umów 
z hurtownikami oraz na trudne warunki atmosferyczne. 

Po przeanalizowaniu sprawy  Zarząd Powiatu w Siedlcach uznał, że zaistniałe okoliczności 
miały miejsce i zarówno  trudna sytuacja epidemiologiczna w całym kraju jak i warunki 
atmosferyczne miały wpływ na niewykonanie umowy w terminie.  Wobec powyższego zasadne 
jest umorzenie Dłużnikowi kar umownych  z tytułu opóźnienia w realizacji umowy w całości,  
albowiem przyczyny w wykonaniu umowy po terminie miały charakter obiektywny, niezależny od 
Wykonawcy. 
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