
Zarządzenie Nr 214/14
                                             Burmistrza Trzcianki

z dnia 3 listopada 2014r.
 

w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Trzcianka w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) w związku  z  art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r.
o  ochronie  przeciwpożarowej  (Dz .U.  z  2009 r.  Nr 178,  poz.1380 ze  zm.)  oraz  uchwały 
Nr  XLV/297/13  Rady  Miejskiej  Trzcianki  z  dnia  23  maja  2013r. 
w  sprawie  wysokości  ekwiwalentu  za  udział  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniu 
pożarniczym, zarządzam co następuje:
 

 §  1.1.  Ekwiwalent  za  udział  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  gminy 
Trzcianka  w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniu  pożarniczym,  nazywany  dalej 
„ekwiwalentem”  wypłacany  jest  na  podstawie  wniosku  złożonego  przez  Prezesa  danej 
jednostki  OSP,  potwierdzonego  przez  Komendanta  Jednostki  Ratowniczo-  Gaśniczej 
w Trzciance. 

2. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Wzór potwierdzenia udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym 
stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się inspektorowi ds. obrony cywilnej 
i wojskowości Urzędu Miejskiego Trzcianki.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



załącznik nr 1
do zarządzenia Nr 214/14
Burmistrza Trzcianki
z dnia 3listopada 2014r.

Wniosek
o wypłacenie ekwiwalentu pieniężnego  za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej

w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Imię i nazwisko nr konta adres 
zamieszkania*

Podpis**

………………………………                                                                                       
data i podpis Prezesa OSP                                                                                               

*podawany w przypadku dokonywania przelewu na konto członka OSP
**podpis członka OSP złożony w tej rubryce jest równoczesny ze złożeniem oświadczenia następującej 
treści „Oświadczam  pod odpowiedzialnością karną z art. 233 kodeksu karnego, że nie zachowałem 
wynagrodzenia za czas nieobecności w pracy w rozumieniu art. 28 ust. 3 ustawy z dnia 24 sierpnia  
1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz .U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 ze zm.)”.



                                                                                załącznik Nr 2
                                                                                                       do zarządzenia  Nr 214/14

                                                                                         Burmistrza Trzcianki
                                                                                               z dnia 3 listopada 2014r.

JRG Trzcianka
ul. Broniewskiego 13
64-980 Trzcianka

Trzcianka…………………….

nr meldunku…………………

POTWIERDZENIE

udziału w działaniach ratowniczych/szkoleniu pożarniczym w dniu …………………

w godzinach…………………..

Adres miejsca zdarzenia……………………………………………………………………..

Lp
.

Podmiot Osoby uczestniczące Czas udziału
w działaniach 
ratowniczych

( ilość godz/min)

Uwagi

Liczba pojazdów ratowniczych……………… liczba ratowników……………………………..

Kierujący działaniem ratowniczym………………………

Potwierdzam udział ww. jednostki w zdarzeniu zgodnie z danymi zawartymi w bazie danych 
KP PSP Czarnków.

………………………………………



(podpis Komendanta JRG Trzcianka)

Uzasadnienie
do Zarządzenia Burmistrza Trzcianki Nr 214/14

z dnia 3 listopada 2014r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział 
członków Ochotniczych Straży Pożarnych gminy Trzcianka w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym

Zgodnie  z  art.  28  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991r.  o  ochronie 
przeciwpożarowej (Dz .U. z 2009 r.  Nr 178, poz.1380 ze zm.) członek ochotniczej straży 
pożarnej,  który  uczestniczył  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

W związku z powyższym w celu prawidłowego naliczania ekwiwalentów wprowadza 
się druk potwierdzenia udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu oraz druk wniosku 
o wypłatę  ekwiwalentu.


