
                                  

Zarządzenie Nr  0050/32/2022 

                                            Wójta Gminy Świerczów 

     z dnia  31 marca 2022 r. 

 

w sprawie sposobu rozliczenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, 

uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

 

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

(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz § 1 Uchwały Nr XXIX/308/2022 Rady Gminy Świerczów  

z dnia 24 lutego 2022 r., zarządzam co następuje: 

 

 
§1. Rozliczenie ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej 

uczestniczącego w akcji ratowniczej lub szkoleniu, nastąpi na podstawie wzoru listy, 

stanowiącego załącznik do niniejszego zarządzenia, w terminie do 10 każdego miesiąca po 

zakończonym kwartale, za poprzedni kwartał.                                                                                                          

  

§2.  Traci moc Zarządzenie Nr 204/2013 Wójta Gminy Świerczów z dnia 22 lutego 2013 r.  

w sprawie sposobu rozliczenia ekwiwalentu dla członka ochotniczej straży pożarnej, 

uczestniczącego w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym zmienione Zarządzeniem  

Nr  126/2016  Wójta Gminy Świerczów z dnia 2 lutego 2016r. 

  

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

Wójt Gminy Świerczów 

 

 

Barbara Bednarz



 
Załącznik do Zarządzenie Nr 0050/32/2022 

Wójta Gminy Świerczów z dnia 29 marca 2022 r. 

 

 ( pieczęć jednostki)                                                           LISTA OSÓB                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Biorących udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w dniu …………………………………..         

w godzinach ……………………. w miejscowości …………………………………   - cel wyjazdu ……………………………………………………………………………… 

Na podstawie art. 15  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490), zgodnie z § 1 Uchwały Nr XXIX/308/2022 Rady Gminy 

Świerczów z dnia 24 lutego 2022 r. ekwiwalent pieniężny wynosi 15 zł. za jedną godzinę udziału w działaniach ratowniczych oraz 6 zł. za jedną godzinę udziału w szkoleniu. 

 
LP. Nazwisko i imię Ilość godzin  Należna kwota Podpis Uwagi 

1      

2      

3      

4      

5      

6      

7      

Oświadczam, iż w/w  osoby: 

- są członkami OSP, którzy ukończyli  18 lat i nie przekroczyli 65 roku życia, z wyjątkiem ratownika – kierowcy zgodnie z zapisem w ustawie o Ochotniczych Strażach Pożarnych, która weszła   

w życie z dniem 01.01.2022 r. 

- posiadają aktualne badania lekarskie dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych, 

Świadomy odpowiedzialności karnej za poświadczenie nieprawdy (art.33kk) poświadczam wyżej wymienione informacje.   

 

 ……………………………….. 

(czytelny podpis Naczelnika OSP) 

                                                                                                                                 Sprawdził:                                                           Komenda Powiatowa PSP w Namysłowie/                                  

Prezes OSP                                                                                                             (pracownik UG)                                                                                Dowódca JRG                                                                                                                                                                                                               

 

 ……………………….                                                                                      …………………..                                                                ……………… 



 



 


