
ZARZqDZENlE NR !!$!..1~12016 

Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia .d2...  lipca 2016r. 

w sprawie umoiliwienia spelnienia swiadczenia rzeczowego przez dluinikow gminy Miasto 

i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiqzan pieniqznych oraz ustalenia procedury zmiany 

sposobu spelnienia swiadczenia 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzqdzie 

gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. p0z.446.)~ zarzqdzam, co nastqpuje: 

§ I  

1. Umoiliwia siq spelnienie przez dluznikow Gminy i Miasta Serock swiadczenia 

rzeczowego (czynnosci zwiqzanych z utrzymaniem i powstaniem mienia gminnego) 

przez dluinikow gminy Miasto i Gmina Serock w celu umorzenia zobowiqzari 

pieniqznych wynikajqcych z umow zawieranych przez Gminq jak i jednostki 

organizacyjne Gminy oraz grzywien wymierzanych w formie mandatow karnych. 

2. Wprowadza siq zasady zmiany rodzaju swiadczenia, ktore zostaly okreslone 

niniejszym Zarzqdzeniem. 

IlekroC w zarzqdzeniu jest mowa o: 

1) Gminie - rozumie siq przez to gminq Miasto i Gmina Serock (Wierzyciel). 

2) Jednostkach organizacyjnych gminy - rozumie siq przez to: nieposiadajqce 

osobowosci prawnej samorzqdowe zaklady budzetowe, samorzqdowe jednostki 

organizacyjne oraz samorzqdowe jednostki kultury Miasta i Gminy Serock. 

3) Dluznikach - rozumie siq przez to osoby fizyczne, bqdqce dluinikami pieniqznymi 

Gminy na podstawie umow cywilnoprawnych zawieranych bezposrednio z Gminq 

jak i za posrednictwem jej Jednostek organizacyjnych oraz grzywien 

wymierzanych w formie mandatow karnych przez Strai Miejskq w Serocku. 

4) Opiatach - rozumie siq przez to wszelkie opiaty o charakterze cywilnoprawnym 

oraz grzywien, ktore osoba fizyczna winna wnosiC Miastu i Gmina Serock. 

5) Naleinosci - rozumiec naleiy przez to zalegle oplaty oraz ustawowe odsetki za 

opoinienie w regulowaniu opiat. 
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1. Zakres swiadczeli rzeczowych obejmuje czynnosci zwiqzane z utrzymaniem 

i powstaniem mienia gminnego m.in. prace porzqdkowe, prace eksploatacyjne 

w obrqbie budynkow i terenow bqdqcych w zarzqdzie Gminy lub stanowiqce tereny 

publiczne. 



2. Warunki i mozliwosci zmiany swiadczenia z pieniqinego na swiadczenie rzeczowe, 

dotyczy nizej wymienionych Jednostek organizacyjnych gminy: 

1) Miejsko -Grninny Zaklad Gospodarki Komunalnej w Serocku, 

2) Miejsko - Grninny Zaklad Wodociqgowy w Serocku, 

3) Urzqd Miasta i Gminy Serock, 

4) Centrum Kultury i Czytelnictwa, 

5) Osrodek Pomocy Spotecznej, 

6) Osrodek Sportu i Rekreacji w Serocku, 

7) Zespot Obstugi Szkot i Przedszkoli. 

3. Zmiana swiadczenia pieniqinego na rzeczowe w celu umorzenia zobowiqzan 

nastqpujq na wniosek dluznika i ma charakter dobrowolny. Gmina i Jednostka 

organizacyjna nie jest zwiqzana tresciq wniosku. 0 zmiang formy spelnienia 

swiadczenia mogq siq ubiegac dluznicy posiadajqcy zadtuzenie powyiej 200 zl oraz 

wspolnie z nimi zamieszkujqce osoby pelnoletnie i odpowiedzialne solidarnie za 

zaplate zaleglosci. 

4. Wniosek o zmiane sposobu spelnienia swiadczenia zainteresowany dluznik sklada do 

wierzyciela wg wzoru stanowiqcego zalqcznik nr 1 do Zarzqdzenia. 

5. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku i okresleniu mozliwosci wykonania i zakresu 

czynnosci swiadczenia rzeczowego podpisywana jest umowa, wg wzoru 

stanowiqcego zalqcznik nr 2 do Zarzqdzenia. 

6. Wykonywane w ramach umowy prace rozliczane bqdq na podstawie potwierdzeri 

dokonywanych na miesiecznej karcie pracy, stanowiqcej zalqcznik nr 3 do 

Zarzqdzenia. Pohvierdzenia dokonuje upowazniony przedstawiciel Gminy lub 

Jednostki organizacyjnej, w ktorej dluznik wykonuje swiadczenie rzeczowe. 

Rozliczenie swiadczenia rzeczowego dokumentowane jest zgodnie z zaiqcznikiem 

nr 4 do Zarzqdzenia. 

7.  WartoSc gwiadczenia rzeczowego jest ustalana jako iloczyn rzeczywistego czasu 

wykonywania swiadczenia oraz stawki w wysokosci 12 zl brutto za godzinq. 
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Wykonanie zarzqdzenia powierzam Dyrektorom i Kierownikom wszystkich jednostek 

organizacyjnych gminy oraz Kierownikowi Referatu Podatkow, Opiat Lokalnych i Windykacji 

Urzqdu Miasta i Gminy w Serocku. 



$5 

Traci moc Zarzqdzenie Nr 56/B/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 19 marca 

2015r. w sprawie umoiliwienia sptaty zadluzenia z tytuiu naleznosci za korzystanie z lokali 

mieszkalnych stanowiqcych mieszkaniowy zas6b Gminy Miasto i Gmina Serock, w formie 

kwiadczenia rzeczowego. 

§6 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podpisania. 



Zalqcznik nr 1 

do Zarzqdzenia nr ............ 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia .................... 

.......................... Serock, dnia 

................................................. 
(nazwa jednostki podleglej gminie) 

........................................................ 

(imie i nazwisko Wnioskodawcy) 

......................................................... 

(ulica, nr domu, nr lokalu) 

........................................................ 
(kod, miejscowosC) 

Nr tel. ................................................ 

Zwracam siq z prosbq o wyrazenie zgody oraz umozliwienie mi spelnienie w miejsce 

zadhienia pienieznego w wysokosci ......................................................... z tytulu 

...................................................... ......................................................... 

swiadczenia rzeczowego na podstawie Zarzqdzenia Nr ................ Burmistrza Miasta i 

Gminy Serock z dnia ........................... 

Proponuje sposob i termin spelnienia swiadczenia rzeczowego oraz wskazuje osoby 

upowaznione do spejnienia swiadczenia w imieniu i na rzecz Dluznika. 



Lp. Osoby pelnoletnie wskazane do Data Deklarowana Deklarowany rodzaj Podpis 

odpracowania; Adres Urodzenia liczba godzin do czynnoSci do wykonania osoby 

zamieszkania odpracowania wskazanej 

(rniesiecznie) Izgodal - 
1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

Pohvierdzam wlasnorqcznym podpisem prawdziwosC danych zamieszczonych we 

wniosku. 

Jednoczesnie oswiadczam, ze zgodnie z ustawq z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie 

danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. poz.922) wyrazam zgodq na zbieranie moich danych 

w celu rozpatrzenia niniejszego wniosku. 

Ponadto oswiadczam, iz czynnosci polegajqce na spelnieniu swiadczenia 

rzeczowego bqdq wykonywak w sposob ustalony z osobami reprezentujqcymi Gminq 

i Jednostki organizacyjne przy zachowaniu nalezytej starannosci, jak i nie ma zadnych 

przeciwwskazan faktycznych w tym rowniez zdrowotnych do wykonywania przeze mnie 

ustalonych czynnosci. Oswiadczam ponadto, iz marn swiadomosc i wiedzq, iz podjqcie siq 

wykonania czynnosci faktycznych nie stanowi przestanek do uznania, i i  doszlo do 

nawiqzania stosunku pracy i nie bqdq z tego tytutu wnosic zadnych roszczeti w stosunku do 

Gminy. 



Zalqcznik nr 2 

do Zarzqdzenia nr .......... 

Burrnistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia.. ....... 

UMOWA nr ........... 

Zawarta pomiedzy ..................................................................... ., dzialajqcym w 

imieniu Gminy Miasto i Gmina Serock, zwanej w dalszej czqsci umowy Wierzycielem lub 

Gminq, reprezentowanq przez: 

a ..................... .: ............................................................................................... 
zam. w ................................................................................. , legitymujqcym sie dowodem 

osobistym nr ........................ wydanym przez ................................................................. , 
zwanymlnq dalej Dluznikiem. 

§ I  

1. Strony zgodnie ustalajq, ze regulowanie przez Dluznika zaleglych naleznosci za 

............................. , bqdzie nastqpowac poprzez spelnienie swiadczenia rzeczowego 

(swiadczenie innego rodzaju zgodnie z art. 453 k.c.) w zamian za swiadczenie 

pieniqzne ( w celu jego umorzenia). 

2. Przez naleznosci, o ktorych mowa w ust. 1, rozumie sie zalegle oplaty oraz ustawowe 

odsetki za opoinienie w regulowaniu optat. 

§2 

Zadtuzenie Dluznika wobec Wierzyciela z tytulu naleinosci, o ktorych mowa w 5 1 wynosi na 

dzien ........................................................ zlotych na co sklada sie wierzytelnosc glowna w 

kwocie ......... oraz odsetki na dzieli ......... w kwocie. 

Dluznik oswiadcza, ii uznaje wlw zadluzenie w calosci i nie kwestionuje jego wysokosci. 

§ 3 
1. Przedmiotem Swiadczen rzeczowych bqdq prace porzqdkowe, remontowo - 

konserwacyjne, uslugowe lub inne drobne prace wykonywane na rzecz Gminy. 

2. Swiadczenie rzeczowe bqdzie wykonywane przez Dluznika Ilub wskazanq 

i upowaznionq przez niego osobe do wykonania czynnosci za zgodq Wierzyciela 

pod kierownictwem i nadzorem upowaznionego pracownika wskazanej jednostki 

organizacyjnej Gminy. 



3. Rodzaj czynnosci, czas i miejsce ich wykonywania sq okreslone we wniosku, ktory 

stanowi integralnq czqsC umowy. Osoby nadzorujqce pracq majq jednak mozliwosc 

zmiany rodzaju i miejsca pracy oraz czasu ich wykonania w zaleznosci od potrzeb 

Wierzyciela, po uzyskaniu akceptacji osoby wykonujqcej pracq. 
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1. WartosC swiadczenia rzeczowego Dluznika ustalana bqdzie jako iloczyn 

rzeczywistego czasu wykonywania swiadczenia oraz stawki w wysokosci 12 zl za 

godzinq pracy. 

2. Wykonywane w ramach umowy czynnosci rozliczane bqdq na podstawie potwierdzeh 

dokonywanych na miesiqcznej karcie pracy, przez upowaznionego przedstawiciela 

jednostki organizacyjnej, w ktorej Dluznik wykonuje swiadczenie. Dluznik 

zobowiqzany jest dostarczyc do wlasciwej Jednostki organizacyjnej gminy w ciqgu 

3 dni miesiqcznq kartq pracy. Wzor rozliczenia (miesiqczna karty pracy) zawiera 

zatqcznik nr 3 do Zarzqdzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock nr . . . . . . . . . . 
3. Rozliczenie istniejqcych naleznosci wobec Wierzyciela, zostanie dokonane przez 

wlasciwq Jednostkq organizacyjnq gminy i nastqpi poprzez okreslenie roznicy 

pomiqdzy wartosciq pieniqznq nieuregulowanych dotychczas kwot, a wartosciq 

wykonanych faktycznie swiadczen rzeczowych. WartosC swiadczen rzeczowych jest 

zaliczana na poczet zobowiqzania o najwczesniejszym terminie platnosci. Wzor 

rozliczenia rzeczowego stanowi zalqcznik nr 4 do Zarzqdzenia 

4. Wykonanie i rozliczenie swiadczen rzeczowych, zgodnie z ust.1-3 powoduje 

umorzenie zobowiqzania pieniqznego w wyliczonej wartosci. 

5. Z chwilq zawarcia umowy, Wierzyciel nie bqdzie obciqial Dluznika dalszymi 

odsetkami za zwlokq w zaplacie zobowiqzania pieniqinego. 
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1. Dluznik zobowiqzuje siq do: 

a) nalezytego i terminowego wykonywania czynnosci objqtych zakresem swiadczeti 

rzeczowych, 

b) scislego przestrzegania zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, 

c) stosowania siq do wytycznych osob, pod ktorych nadzorem wykonywane bqdq 

swiadczenia rzeczowe. 

2. Dluznikl lub osoba wykonujqca pracql oswiadcza, ze: 

a) jego kwalifikacje oraz stan zdrowia umozliwiajq mu wykonywanie przedstawionych 

rodzajow czynnosci, 



b) poszczegolne czynnosci zwiqzane ze swiadczeniami rzeczowymi wykonuje na 

wtasnq odpowiedzialnosC i nie bqdzie dochodzik od Wierzyciela jakichkolwiek 

roszczen z tytutu mogqcych zaistniek szkod, wypadkow czy innych zdarzen 

losowych. 

3. W przypadku powierzenia wykonywania poszczegolnych czynnosci osobie trzeciej, 

Dluznik odpowiada za jej dzialania i zaniechania jak za dzialania i zaniechania 

wlasne. 

4. Wierzyciel zobowiqzuje siq do zapewnienia narzqdzi i urzqdzen niezbqdnych przy 

wykonywaniu przez Dluznika zleconych mu czynnosci. Wierzyciel nie jest 

zobowiqzany do zaopatrzenia Dluznika w obuwie i odziez ochronnq ani do 

dostarczania napojow i posilkow regeneracyjnych. 

5. Dluznik ponosi odpowiedzialnosc materialnq z tytulu przekazanych mu narzqdzi i 

urzqdzen oraz zobowiqzuje siq do ich zwrotu w stanie niepogorszonym ponad 

normalne ich zuiycie po zakonczeniu pracy. 

6. Swiadczenie rzeczowe Dluznik bqdzie wykonywal w godzinach pracy jednostek 

organizacyjnych Gminy lub w innych godzinach ustalonych z wierzycielem. 

7. Wierzyciel jest uprawniony do odmowy dopuszczenia Dluznika lub wyznaczonej 

przez niego osoby do wykonania czynnosci jezeli, osoba ta znajduje siq w stanie 

wskazujqcym na postawanie pod wplywem srodkow odurzajqcych lub alkoholu, lub 

stan psychofizyczny nie gwarantuje nalezytego wykonania powierzonych czynnosci. 

§ 6. 

1. Umowa zostaje zawarta na . . . . Miesiqcy. 

2. W przypadku nienalezytego wykonywania swiadczenia przez Dluznika, 

Wierzyciel ma prawo rozwiqzak umowq bez zachowania okresu 

wypowiedzenia. 

3. W przypadku nie podjqcia przez Dluznika lub osobq przez niego upowaznionq 

do wykonania czynnosci, dziatan zmierzajqcych do wykonania postanowien 

umowy (stawiennictwo w Jednostce organizacyjnej gminy) w terminie 1 

miesiqca od zawarcia umowy, Wierzyciel jest uprawniony wypowiedziec 

umowq ze skutkiem natychmiastowym. 

4. Wierzyciel jest uprawniony do wypowiedzenie umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku nienalezytego wykonywania swiadczenia 

przez Dluznika, jak i w sytuacji gdy Dluznik lub osoba majqca wykonywac 

czynnosci w imieniu i na rzecz dluznika, trzykrotnie nie zostala dopuszczona 

do wykonania czynnosci w przyczyn okreslonych § 5 ust 7. 



5. Z chwilq wypowiedzenia umowy, Dluznik zobowiqzany jest do zaplaty 

swiadczenia pieniqznego, bqdqcego przedmiotem zamiany swiadczenia, w 

pelnej wysokosci wraz z odsetkami za zwlokq rowniez za okres 

obowiqzywania umowy, pomniejszonego o wartosC czynnosci faktycznie 

wykonanych na rzecz Wierzyciela. 

§ 7 

1. Zmiany umowy wymagajq formy pisemnej pod rygorem niewaznosci. 

2. Wszelkie spory wynikle z niniejszej umowy strony poddajq pod rozstrzygniqcie Sqdom 

powszechnym wlasciwym dla siedziby Wierzyciela. 

§ 8 

Umowa zostala zawarta w trzech egzemplarzach, dwa dla wierzyciela i jeden dla dluznika. 

.................................. 
Dluznik 

...................................... 

(akceptacja osoby wykonujqcej pracq) 

................................... 

Wierzyciel 



Zalqcznik nr 3 

....... do Zarzqdzenia nr... 

Burmistma Miasta i Gminy Serock 

.......... z dnia 

lmie i nazwisko: .... 

MIESIECZNA KARTA PRACY 

.............................. ., zam. ....... 

Nazwa Jednostki .................................................................................................... 

Podstawa prawna: Zarzqdzenie Nr ......... Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia ............ 

w sprawie wyrazenia zgody na spehienia przez dluinikow cywilnoprawnych Gminy i Miasta 

Serock bqdqcych stronami umow zawieranych przez Gminq jak i jednostki organizacyjne 

Gminy, swiadczenia rzeczowego (czynnosci zwiqzanych z utrzymaniem i powstaniem mienia 

gminnego) w celu umorzenia zobowiqzati pieniqznych.. 

Dotyczy umowy nr ................ z dnia ...................... 

LP. Data Opis czynnosci llos6 godzin Stawka Wart086 
roboczo 

godziny 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6. 

7. 

8. 

9. 

10. 

11. 



12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

18. 

19. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 

25. 

26. 

27. 

28. 

29. 

30. 

RAZEM 

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Data, podpis osoby pohvienlzajqcej wykonanie pracy) 

. . . . . . . . . . . . . . . . , , . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

(Data i podpis diuznika) 



Zalqcznik nr 4 

do Zarzqdzenia nr .......... 
Burmistrza Miasta i Grniny Serock 

z dnia .......... 

Rozliczenie swiadczenia rzeczowego za okres 

........................................ 

lmie i nazwisko DI-uznika ................................................................................................... 

Adres zamieszkania .......................................................................................... 

Miejsce wykonywania swiadczenia .................................................................................... 

Umowa ............................................................................................................................. 

Potwierdzam wykonanie przez wlw Dluinika prac na tqcznq kwotq ...................... z+ 

(slownie: ....................................................................................................... 1. 
W zalqczeniu miesiqczna karta pracy. 

(data i podpis kierownika jednostki organizacyjnej) 


