Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 198.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Skawina
z dnia 27 lipca 2018r.
Zasady rozliczania wkładu własnego w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy w ramach
Lokalnego Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na
termomodernizacji budynków jednorodzinnych
1. Wnioskodawca zobowiązuje się wykonywać świadczenia rzeczowe wskazane przez
Gminę wg rodzaju, miejsca i czasu aż do całkowitego wygaśnięcia zobowiązania w postaci
wniesienia wkładu własnego z tytułu otrzymania pomocy rzeczowej w ramach Lokalnego
Programu Pomocy Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na
termomodernizacji budynków jednorodzinnych.
2. O wygaśnięciu zobowiązania będącej przedmiotem zamiany ze świadczenia pieniężnego na
świadczenie rzeczowe Gmina Skawina powiadomi Wnioskodawcę w zwykłej formie
pisemnej.
3. Do czasu całkowitego wygaśnięcia zobowiązania Gmina Skawina może zmienić miejsce,
formę i czas wykonywania świadczeń rzeczowych przez Wnioskodawcę, wydając odrębne
skierowanie, na co Wnioskodawca wyraża zgodę.
4. Przedmiotem wykonywanych przez Wnioskodawcy świadczeń rzeczowych mogą być
czynności porządkowe lub inne czynności pomocnicze wykonywane na rzecz Gminy
Skawina, wskazane przez Gmina Skawina, zgodnie z wydanym skierowaniem po
uzgodnieniu z Wnioskodawcą.
5. Świadczenie rzeczowe wykonywane będzie przez Wnioskodawcę zgodnie z dyspozycją
wydaną przez Gmina Skawina, w sposób przez niego określony i pod jego nadzorem.
Rozliczenie świadczenia rzeczowego nastąpi na podstawie miesięcznej karty czasu pracy.
Stawka wniesionego wkładu własnego w postaci świadczenia 1 godziny pracy na rzecz
Gminy Skawina wynosi 25 zł.
6. Wnioskodawca zobowiązany jest do: należytego i terminowego wykonywania czynności
objętych zakresem świadczeń rzeczowych, ścisłego przestrzegania zasad bezpieczeństwa
i higieny pracy, stosowania się do poleceń osób, pod których nadzorem świadczenie
rzeczowe będzie wykonywane.
7. Wnioskodawcy nie przysługuje prawo powierzenia wykonywania świadczeń rzeczowych
osobie trzeciej bez uprzedniego poinformowania Gminy Skawina i uzyskania od Gminy
Skawina pisemnej zgody, pod rygorem bezskuteczności.
8. W przypadku powierzenia wykonywania świadczeń rzeczowych osobie trzeciej, wskazanej
przez Wnioskodawcy i po uzyskaniu pisemnej zgody Gminy Skawina, Wnioskodawca
odpowiada za działania i zaniechania tej osoby jak za własne działania i zaniechania. Osoba
wskazana przez Wnioskodawcę do wykonania za niego świadczeń rzeczowych działa
w imieniu i na rzecz Wnioskodawcy.
9. Wnioskodawca przed rozpoczęciem pracy oświadczy, iż jego kwalifikacje oraz stan zdrowia
umożliwiają mu wykonywanie przedstawionych rodzajów czynności.
10. Gmina Skawina zobowiązana jest do zapewnienia i przekazania urządzeń i narzędzi
niezbędnych przy wykonywaniu przez Wnioskodawcy zleconych mu czynności oraz
zaznajomienia Wnioskodawcy z zasadami ich użytkowania. Zobowiązanie nie obejmuje
zaopatrzenia Wnioskodawcy w obuwie i odzież ochronną ani dostarczania napojów
i posiłków regenerujących.
11. Wnioskodawca ponosi pełną odpowiedzialność, zarówno materialną jak i niematerialną,
z tytułu przekazanych mu do wykonania świadczenia rzeczowego urządzeń i narzędzi,
a ponadto zobowiązany jest do ich zwrotu w stanie niepogorszonym niezwłocznie po

wykonaniu wskazanych mu czynności z ich użyciem.
12. Wnioskodawca oświadcza, iż poszczególne czynności związane ze świadczeniem
rzeczowym wykonuje na własną odpowiedzialność. Wnioskodawca oświadcza również, iż
nie będzie dochodzić od Gminy Skawina jakichkolwiek roszczeń z tytułu mogących
zaistnieć szkód, wypadków czy innych zdarzeń losowych.
13. Gmina Skawina zobowiązuje się do zorganizowania przed rozpoczęciem wykonywania
przez Wnioskodawcy świadczeń rzeczowych szkolenia z zakresu bezpieczeństwa i higieny
pracy.
14. Świadczenie rzeczowe Wnioskodawca będzie wykonywał w wyznaczonych godzinach
pracy wskazanych w skierowaniu.
15. Gmina Skawina zastrzega sobie prawo wycofania zgody na wniesienie wkładu własnego
w postaci pracy wykonywanej na rzecz gminy w ramach Lokalnego Programu Pomocy
Społecznej w zakresie pomocy rzeczowej polegającej na termomodernizacji budynków
jednorodzinnych w przypadku niewykonywania lub nienależytego wykonywania
świadczenia rzeczowego przez Wnioskodawcy.

Wzór miesięcznej karty czasu pracy
Imię i nazwisko: …...............
Nr umowy: ….............. z dnia ….................... r.
Lp.
Data
Opis czynności

Miesiąc: ……………..
Ilość
Stawka
godzin

Razem

...........................................................
Data, podpis osoby wypełniającej kartę

......................................................
Data, podpis Wnioskodawcy

Wartość

