Zarz4dzenie Nr 6/2011
Prezesa TBS ,,ZGM" Sp.z o.o. w Krapkowicach

z dnia 3.10.2011 r.

w sprawie ulatwienia splaty zadluLenia z tytulu czynszu lub innych oplat zwi4zanych z
zajmowanym lokalem mieszkalnym osobom bpd4cym w trudnej sytuacji
Zyciowej i materialnej w formie odpracowania nale2noSci na rzecz Sp6lki

Na podstawie $ 9 Regulaminu organizacyjnego Towarzysfwa Budownictwa Spolecznego
,rZGM" Sp. z o.o. oraz $ 5 ust.3 i4 umowyz dnia 01 marca 2002r,,ozarz4dzanie
zasobami lokalowymi zarz4dzam, co nastppuje:

$l

W celu umozliwienia

najemcom-dluZnikom bgd4cym w trLrdnej sytuacji Zyciowej i
materialnej, sptaty nale2noSci z tytutu czynszu lub innych oplaI zwiqzanych z zajmowanym
lokalem mieszkainym (daiej zalegloSci czynszowe'), o,opuszcza siq ich ureguiowanie w formie
Swiadczeni a rzeczow e go

.

1. Splata przez dluznika zalegloSci czynszowych w formie o kt6rej mowa w ust,
wymaga kazdoruzowo zgody TBS ,,zGM" Sp. z o.o. w Krapkowicach (dalej Sp6lka).

,

1,

Sz
1. Swiadczenierzeczowe oznaczawykonanie czynnoSci uzgodnionychzwynajmujqcym,
kt6rych przedmiotem mog4 byc wyl4cznie drobne prace porzqdkowe i uslugowe
Swiadczone na rzeez Sp6tki . a kt6re nie s4 realizowane w ramach zawartych um6w z
firmami wykonarvczymi.
2. Swiadczenie bEdzie wykonywane na podstawie aneksu do umowy najmu lokalu
mieszkalnego, opracowanego wedlug postanowie6 o96lnych okreSlonych w zaLqczniku nr
1 do ninie.jszego zarzqdzenia.

$3
Aneks do umowy najmu lokalu mieszkalnego zawieruny moze byc z dluznikiem, ktorego
zalegloic nie przekracza kwoty 10.000,- PLN (slownie: dziesiqi tysipcy zlotych).,

$4
1. Osoby ubiegaj4ce siq o moZliwoSi odpracowania zadlulenia. musz4 spelniai kryteria
okreSlone w zalqcznrku nr 2 do niniejszego zarzqdzenia.

2. Osoby wymienione w ust. 1, powinny zloLyc podanie w siedzibie Sp6iki celem
ustalenia stanu zadluLema r spelniania innych kr1'teriow.

3. Przydzielanie dluZnikom konkretnych czynnoSci nale?y do obowi4zk6w Kierownika
ds. Technic znv ch Soolki.

$s
Wykonany i potwierdzony przez uprawnionego pracownika Sp6lki w Krapkowicach zakres
prac wg wzoru okreSlonego w zaLqczniku nr 3 do niniejszego Zarzqdzenia, bqdzie co miesi4c i
nie p6zniej niz do dziesi4tego dr-ria nastqpnego miesi4ca kalendarzowego przekazywany do

Dzialu KsiEgowoSci, kt6ry wystawi notE wewnerrzn% w celu zaewidencjonowania splaty
zadluZenia na analitycznynT koncie dluZnika w programie czynszowym.

s6
WartoSd Swiadczenia rzeczowego okreSlona jest

.s/

w kalkulacji akceptowanej przez

Prezesa

Zarzqdu Sp6lki, sporz4dzonej na podstawie cennika prac, stanowi4cego zalqcznik nr 4 do
niniejszego Zarzqdzema.

$7
Realizacja niniejszego zarzqdzema nie koliduje z Regulaminem postEpowania przy
udzielaniu zam6wief publicznych, kt6rych kwota nie przekracza 14.000,- Euro.
$8
Naciz6r nad wykonaniem niniejszego Zarzqdzenia sprawuje Specjaiista ds. lvlieszkaniowych

Sp6tki.

$e
Zarzqdzeme wchodzi w Zycie z dniem podpisania.
)

.--

Otrzvmuja:

Za\qcznrkm

l

do Zarzqdzenia Nr 612011

POSTANOWIENIA OGoLNE ANEKSU DO UMOWY NAJMU LOKALU
MIESZKALNEGO

i innych oplat zwrqzanych
zkorzystaniem z lokalu, o ktorych mowa w umowie mole nastgpowac w formie Swiadczenia
rzeczowego (Swiadczenie innego rcdzaju zgodnie z art. 453 k.c. i 659 $ 2 k.c.)
1, Strony umowy zgodnie ustalaj4 2e zaplata um6wionego czynszu

\S,

2. Najemca (dluznik) moze regulowa6 swoje zobowtqzanie wynikajqce z umowy wobec
wynajmujqcego ptzez Swiadczenie czynnoSci uzgodnionych z wynajmuj4cym tak pod
wzglqdem rodzaju jak i rozmiaru.
3. Rodzaj, tozmrar i wartoS6 czynnoSci Swiaciczony<:h przez najemcE (ciluznika) jest okreSlana

w zalqcznrku do aneksu.
4. Najemca (dluznik) zobowiqZe siq do nalezytego wykonywania czynnorici objEtych umowq
najmu. W przypadku nienaleZytego wykonywania zobowiqzania, wynajmujqcy zachowuje

plawo do rozwiqzanta umowy

w

czESci objEtej aneksem

bez zachowania

okresu

wypowiedzenia.

5. W aneksie umieszcza siE termin rozpoczgcia wykonywania czynnoici przez Najemcq
(dtuznik).

6. W przypadku wykonywania prac ptzez pelnoletni4 osobg pozostajqc4 we wsp6lnym
gospodarstwie domowym z Najemc4 dane tej osoby/ osob zawiera siE w aneksie.

Zil.qcznikm2
do Zarzqdzenia Nr 6120l|
Krlteria:

l.
zaleg
pows
2.

<.--

sany

nil

z najemc4 (dluznikiem)' gdy okres

sze36 pelnych okres6w platnosci i
najemcY, kt6ra trwa nadal'
uacji materialnej uznaje sig - na podstawie
jednego czLonka rodziny pozostaj4cego
zl.o1onego o6wiadczenia - osobg, ktorej dochody na
datq zloZenra
* gorpidurstwie domowym, w okresie trzech miesigcy poprzedzaj4cych
wniosku, nie przekrociyNy 100% naini1szei emerytury brutto w gospodarstwie
jednoosobowymiub 75% nalniaszej emerytury brutto w gospodarstwie wieloosobowym'
przez najemcE
3. Prace w ramach odpiacowywania zadlulzenia mog4 by6 wykonywale
domowym'
(dluznika) lub osobg pelnoletni4 pozostaj4cq we wspolnym gospodarstwie
4. Aneksow do umowy nie zawtera sig z osobami:
umowy
- wobec ktorych prowadzona jest skuteczna egzekvcia nale2noSci z tyttilu
najmu;
- nie posiadaj4cych tytulu prawnego do lokalu mieszkalnego;
- nie posiadaj4cymi kwalifikacji do wykonania Swiadczenia rzeczowego;

Zalqcznrknr 3
do Zarzadzenia Nr 612011

ZAKRES PRAC - KALKULACJA
1.

ImiE i nazwisko najemcy

2.

Adres zamieszkania:

.t.

Kwota zalegloSci na
- podstawowa ..,

-

odsetki

-

dluZnika:

dzien

.. wynosi

lqcznie

zl w tym:

........... zl

............ zl
(data i podpis pracownika dzialu ksiggowoSci)

v

w

m-cu
.,.,,obmiar
.. ..obmiar
.....obmiar
.....obmiar
....,obmiar
,....obmiar
.....obmiar
....obmiar.
....obmiar.
..obmiar.

4. Rodzaj czynnoSci wykonanychprzez dluZnika w

....
2) ....
3)....
4)....
5)....
6)....
7) ....
8) ,...
9) .,..
l ^t
10)...
1)

.

....20....r.:

.,...
.,.

iloS6 godzin

.. iloSi godzin

..... iloS6 godzin
..... iloSi sodzin
..... iloSi godzin
..... iloSi godzin
,..., iloSi godzin
.... iloSc godzin
.... iloSi godzin

...,iloSigodzin

5. Potwierdzenie wykonanych rob6t:

(data i podpis dtuznika)

(data i podpis Kierownika ds. Technicznych)

6. Kalkulacj a do wyliczenia warto Sci Swiadcze nia rzeczow e go.

Stawka:.....

................./brutto

Ilo56 godzin l4cznie:

Razem kwota:

(data i podpis PrezesaZarzqdu)

Jdaef Piose

Zalqczniknr 4
do Zarzqdzenia Nr 6120ll

CENNIK PRAC
1.

Wykaz i warto6i wymienionych prac wahny jest od dnia podjpc ia Zarzqdzenia i obowiqzuje w
danym roku kale'darzowym i na czas sporzqdzenia aneksu do umowy naimu.

2.

JeZeli kalkulacja nie zostaje zmieniona to obowi4zuje w nastgpnym roku kalendarzowym.

3.

Przyktadowe czynno6ci, kt6re rnog4 byi przedrnioterr Swiadczeri rzeczowych wykonywanych
ptzeznajernc6w (dluZriikow) oraz stawki za wykonywanie ww czynno6ci przedstawia
potlilsza tabela:

!.
Rodzaj prac

Wyszcze96lnienie

Stawka/

Uwagi

brutto
Sprz4tanie teren6w w tym

8zllh

I godz: 1000m,

Koszenie trawnik6w lqcztie z

0,l5zl.lm2

sprzpt wlasny

zagrabieniem i zatadunkiem

0,I0zl.lm2

sprzpt Spotki

Przycinanie iywoplot6w

0.8021/m'z

teren6w zielor-rych

Porzadkowe

Cekolowanie Scian
Malowanie Scian
Remontowe

l=-

Malowanie stolarki okiennei
drzwiowei

i

9ztlh

Malowanie ogrodzeri i slupk6w
Pozostale prace

Kopertowanie:
-zwykle,
-ze zwrotnym potwierdzen i em
odbioru

Administracyjnei
Roznoszenie korespondencj i:
biurowe
-zwyklej,
-poleconej oraz ze zwrotnym
potwierdzen iem

Pozostale prace

0,20zllszt

0,30zllszt

0,70zUszt

2,00zllszt

od biorLr

7.SDzllh

a

