
ZARZ^DZENIE NR 6^020
WOJTA GMINY MINSK MAZOWIECKI

z iiaia 2 iistopada 2020 r.

w sprawie wprowadzenia „Regiilaminu przekazaeia do korzystauia Soitysom/InkaseEtom

Gmuay xMmsk Mazowiecld siiazbowych termmali platakzych".

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gminnym (Dz. U,

z 2020 r. poz. 713), zarz^dzam, co nast^puje;

§i-

Wprowadza si? „ReguIamm przekazania do korzystania (uzyczenia) Soltysom/Inkasentom Gminy

Minsk Mazowiecki sluzbowych terminal! platniczych" w brzmieniu okreslonym zal^znikiem nr 1

do niniejszego zarz^dzenia.

§2.

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Skarbnikowi Gminy Minsk Mazowiecki.

§3.

Zarz^enie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Zat^cznik Nr 1
do Zarz^dzenia Nr 86/2020

W6jta Gminy Minsk Mazowiecki
^ dnia 02.1 1.2020 r

RegiaJamm jprzekazania do korzystania Softysom/Inkasentom Gminy

Minsk Mazo-wiecki sluzbovvych terminali platnkzych.

§1
Shizbowe terminale b^dace wlasnokia Firmy First Data Polska S,A.. dzierzawione przez Urzad
Gminy Minsk Mazowiecki, przekazywane sa Sohysom/'Inkasentom Gminy Minsk Mazowiecki,
zw^anymi dalej .Jnkasentami", w celu przyjmowania w drodze inkasa, w formie bezgotowkowej
naleiMoki podatkowych oraz oplat, do kt6r>'ch poboru zostali oni wyznaczeni.

§2
1. Shizbowy terminal przekazywany jest kazdemu Inkasentowi, ktory wyrazi wol? przyjmowania

nalemoki w formie bezgotowkowej, na czas okreslony do dnia 31.08.2021 r., z moziivvokia
przedhizenia.

2. Przekazame terminala nast^puje po podpisaniu przez Inkasenta umowy uzyczenia, zwanej dalej
umow^, ktorej wzor stanowi zal^cznik nr 1 do regulaminu oraz protokolu przekazania, wedhig
wzoru stanowi^cego zal^cznik nr 2 do regulaminu.

3. Merytoryczn^ obshig^ zwi^an^ z przekazaniem sprawuje Arkadiusz Nowak
4. Terminal przekazuje si^ Inkasentowi z obowi^iem zwrotu.

T  ■ . .Terminal przekazany Inkasentowi moze shi^c wyl^cznie platnosciom bezgotowkowym nalemoki
podatkowych oraz opiat, do ktorych poboru Inkasenci zostali wyznaczeni.

§4
1. Zwrot terminala nast^puje po zakonczeniu umowy przekazania, zakohczenlu okresu pelnienia

flmkcji Sohysa /Inkasenta lub z dniem rezygnacji z poboru naleznoki w formie bezgotowkowej.
2. O zaistnieniu sytuacji opisanej w ust. I informowany jest Skarbnik Gminy Minsk Mazowiecki.
3. Przyj^cia zwracanego terminala dokonuje si? w formie protokohi zwrotu, ktorego wzor stanowi

zal^cznik nr 3 do regulaminu.
4. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia terminala, fakt ten wraz z opisera uszkodzenia

odnotowuje si? w protokole zwrotu, ktorego wzor stanowi zal^cznik nr 3 do regulaminu.
5. W przypadku, gdy uszkodzenie powstalo z winy Bior^cego do uzywania, obci^any jest on

kosztami naprawy.

§5-
Ewidencj? przekazywanych Inkasentom terminali prowadzi Referat Budzetu i Finansow
w Ur2?dzie Gminy Minsk Mazowiecki.
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Zal^cznik Nr 1
do Rcgulaminu przekazania do korzystania
Sohysom/lnkasentom Gminy Minsk Maz,
5hj2bow\ch terminali ofatniczvch

Umowa nr

przekazania do korzystania (u^czenia) terininala platniczego

zawarta w dniu 3 listopada 2020 r. w Urz^dzie Gminy Minsk Mazowiecki, pomiedzy:

1. Gmin^ Minsk Mazowiecki, reprezentowan^ przez Antoniego Janusza Piechoskiego - Wojta Gminy
Minsk Mazowiecki - zwanego dalej ̂ U^czaj^cym"
a

2. Panem/Pani^ Sohysem/Inkasentem soiectwa w Gminie
Minsk Mazowiecki, 2amieszkafym(4) w. zwanym(q) dalej

zawarta zostaia umowa o nast^puj^cej tresci;

§1 , ,
Uzyczaj^cy oswiadcza, ze Jest dzierzawc^ terminala piatniczego okreslonego szczegolowo
w protokole przekazania - zwanego dalej terminalem.

.

1. Uzj'czaj^cy przekazuje Bior^cemu do korzystania - uzywania terminal, a Bioracy przyjmuje go
na czas okreslony do 31.08.2021 r. z mozliwosci^ przedhizenia.

2. Przekazanie terminala nast^puje w celu zapewnienia mieszkancom dokonjnvania platnosci
bezgotowkowych w zakresie przyjmowania w drodze inkasa nalemosci podatkowych oraz
oplat, do ktorych poboru Inkasenci zostali wyznaczeni.

3. Przekazanie terminala nast^puje po podpisaniu przez Bior^cego umowy i protokotu przekazania,
b^d^cego zai^cznikiem do niniejszej umowy.

§3
1. Biorqcy ponosi peln^ odpowiedzialnosc materialn^ za szkod? powstal^ w temunalu, jezeli

powstala ona z jego winy.
2. Bioracy zobowi^any jest do niezwlocznego zglaszania Uzyczaj^cemu wszelkich stwierdzonych

usterek b^dz wad terminala, jak rowniez nieprawidlcwosci jego pracy lub dziatania.
3. Bioracy zobowi^zany jest do niezwlocznego powiadomienia Uzyczaj^cego o fakcie uszkodzenia

lub utraty terminala.
4. W przypadku uszkodzenia lub utraty terminala na skutek przest^pstwa, Bioracy zobowi^zany

jest zglosic ten fakt Policji oraz przedlozyc stosowny dokument Uzyczaj^cemu.

§4
1. Bioracy zobowi^zuje si^ do:

a. nalezytej dbalosci o przyznany mu terminal;
b. uzytkowania terminala w sposob wlasciwy dla tego rodzaju sprz^tu elektronicznego;
c. nieudost^pniania terminala osobom trzecim;
d. zabezpieczenia terminala przed dost^pem osob trzecich;
e. korzystania z terminala zgodnie z obowi^uj^cymi przepisami prawa;
f. wykorzystywania terminala wyl^cznie do przyjmowania naleznosci okreslonych

w regulaminie i umowie.
2. W przypadku naruszenia przez Bior^cego postanowien ust. 1, Uzyczaj^cy jest uprawmony do

rozwi^zania umowy w trybie natychmiastowym.



§5
1. Umowa zostaje zawarta na czas okreslony od 03.11.2020 r. do dma 31.08.2021 r. z mozliwosci^

przedhizenia na okres pelnienia fiinkcji Soltysa/Inkasenta.
2 Umovva moze bye rozwi^ana przed uplywem czasu, o ktorym mowa w ust. 1. na podstawie

porozumienia stron - w kazdym czasie.
3. U^'czajacy moze rozwi^ac umow^ vv tr>'bie natychmiastowym poprzez ztozenie stosownego

oswiadczenia - w przypadku naniszenia przez Bior^cego postanowien umowy, w szczegolnosci
zobowi^an okreslonych vv § 4 ust. 1.

4. Bior^cy zobowi^any jest zwrocic terrriinaJ riajpoiniej w dniu vvygasni^cia lub rozwiazania
umowy. Wraz ze zwTotem terminala sporz^za si? protokoi zwrotu i rozlicza Sc4tysa/Inkasenta.

5. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia terminala fakt ten wraz z opisem uszkodzenia
odnotowuje si? w protokole zwrotu.

6. W przypadku gdy uszkodzenie powstalo z winy Bior^cego, jest on zobowi^any do pokrycia
kosztow napravvy.

§6
1. W sprawach nieuregulowanych niniejsz^ umow^ stosuje si? przepisy Kodeksu cywilnego.
2. Wlasciwym do rozstrzygania sporow mog^cych wynikn^c w przedmiocie niniej.szej umowy jest

s^d powszechny wlasciwy dla siedziby U^czaj^cego.
3. Umowa zostala sporz^dzona w dwoch Jednobrzmi^cych egzemplarzach, po jednym dla kazdej

ze stron.

(Uzyczaj^cy) (Bior^cy do uZywania)



Zaf^cznik Nr 2
do Regulaminu przekazania do korzystania
Sohysom/lnkasentom Gminy Mirtsk Maz.
siuzbowych terminali platniczych

Frotokpf przekaiania piatHiczego

z 45bci>y3^kJeim zvyiTDtiii

Frzekaziij^cy:

- Przedstawiciel Gminy Minsk Mazowiecki

Bior^cy do uzywanla; - Sottys/Inkasent Solectwa

w Gminie Minsk Mazowiecki

Data przekazamia: na czas okreslony do 31.08.2021 r. z mozliwosci^ przedhjzenia.

Przedmiot przekazania terminala pSatniczego:

Marka: Terminal przenosny

Numer Terminal-POS ID:

Numer Terminal-MID:

(podpis osoby przekazujgcej) (podpis osoby przyjmuj^cej)



Za^cznik Nr 3
do Regulaminu przekazania do korzystania
Sohysom/lnkasentom Gminy Minsk Maz.
sfuibowych torminali ptatniczych

Prctoko^ rwrotu termioak p^atwiczego

Zwracaj^cy;

Minsk Mazovviecki

Przyjmiij^cy:

Sohys/lnkasent Soiectwa w Gminie

- przedstawiciel Gminy Minsk Mazowiecki

Data zwrotui

Przedmiot zwrotu - sluzbowy termina] platniczy:

Marka: Terminal przenosny

Numer Terminal-POS ID:

Numer Terminal-MID:

Podstawa zwrotu:

(podpis zwracaj^cego) (podpis przyjmujqcego)

Uwagi dolycz^ce stanu przedmiotu zwrotu:


