
Zarządzenie Nr 108/2020
Wójta Gminy Żelazków

z dnia 4 grudnia 2020 roku

w sprawie  wypłaty  ekwiwalentu  pieniężnego  wypłacanego  członkom ochotniczych  straży 
pożarnych z terenu Gminy Żelazków za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarna oraz Gminę Żelazków. 

        Na podstawie:  art.  28 ust.  1 i  2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) w związku z przepisem  art. 18  
ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1999 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 r,  
poz. 506 ze zm.) oraz Uchwały nr XIII/109 /2019 Rady Gminy w Żelazkowie z 27 grudnia 
2019 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych z obszaru działania Gminy Żelazków zarządza się co następuje:

§ 1

Postanawia  się  wypłacać  ekwiwalent  pieniężny  członkom  ochotniczych  straży  pożarnych 
biorącym udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez PSP oraz Gminę Żelazków.

§ 2

Zasady wypłacania ekwiwalentu.

Wysokość wypłacenia ekwiwalentu musi być zgodna z Uchwałą Rady Gminy w Żelazkowie 
z dnia 26 listopada 2019roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla 
członków ochotniczych straży pożarnych z obszaru działania Gminy Żelazków.

1. Ekwiwalent wypłacany będzie w okresie rocznym w terminie do 30 grudnia każdego 
mijającego  roku.

2. Podstawą  wypłaty  ekwiwalentu  będą  wnioski  i  wykazy  roczne  uczestnictwa 
w  działaniach  ratowniczych  lub  szkoleniach  pożarniczych  przekazywane  przez 
naczelników  poszczególnych  jednostek  ochotniczych  Straży  Pożarnych  z  terenu 
Gminy Żelazków i potwierdzone przez podmioty organizujące szkolenia pożarnicze 
lub prowadzące akcję ratowniczą według wzorów stanowiących załączniki nr 1 i 2 
do  Zarządzenia.  Wykazy  należy  składać  Inspektorowi  ds.  obrony  cywilnej, 
obronności,  wojskowości,  pożarnictwa  i  stanów  nadzwyczajnych  do  15  grudnia 
każdego roku.

3. Inspektor  ds.  obrony  cywilnej,  obronności,  wojskowości,  pożarnictwa  i  stanów 
nadzwyczajnych  do  20  grudnia  każdego  roku  sporządzi  rozliczenie  członków 
ochotniczych Straży Pożarnych za udział w działaniach pożarniczych lub szkoleniach 
pożarniczych  wg  załącznika  nr  3  do  zarządzenia  i  przedłoży  do  zatwierdzenia 
Wójtowi Gminy Żelazków.

§ 3



Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żelazków oraz  Inspektorowi ds. 
obrony cywilnej, obronności, wojskowości, pożarnictwa i stanów nadzwyczajnych

§ 4

Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Żelazków nr 141/2019  z dnia 30 grudnia 2019 roku.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Żelazków
/-/ Sylwiusz Jakubowski



Załącznik Nr 1  do Zarządzenia nr 108 Wójta Gminy Żelazków z dnia  4 grudnia 2020 roku

…………………………………                                   ………………………..  dnia  ……………………….  
Pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej         

WNIOSEK

O wypłatę ekwiwalentu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
państwową Straż Pożarną lub Gminę.

1. Ochotnicza Straż Pożarna w..................... na podstawie art.28 ust. 1-5 ustawy      z dnia 24 sierpnia 
1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) przedstawia listę 
członków, którzy wzięli udział w: 

A/ działaniach ratowniczych w 20……roku.

B/ szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną w    20........roku 
wg załączonych zaświadczeń.

C/   szkoleniach  pożarniczych  organizowanych  przez  Gminę  Żelazków  w  20..........roku 
wg załączonego programu szkolenia.

2. Niżej wymienieni członkowie OSP zapoznali się z art. 28 1.-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o  ochronie  przeciwpożarowej   oraz  niektórych  innych  ustaw.  Zostałem  pouczony  o 
dpowiedzialności karnej z art. 272 Kodeksu Karnego o składaniu fałszywych zeznań, oświadczam 
ze za czas nieobecności w pracy z tytułu udziału w działaniu ratowniczo- gaśniczym lub szkoleniu  
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę  nie otrzymałem żadnego 
wynagrodzenia. Prawdziwość stwierdzam własnoręcznym podpisem.        

Lp.         Imię i Nazwisko, adres zamieszkania, 
PESEL

Czas udziału w działaniu 
ratowniczym lub 
szkoleniu od-do 
ilość godzin

Podpis biorącego 
udział w działaniu 
ratowniczym lub 
szkoleniu

1.

  2.

  3.

  4.

  5.

  6.

  7.

  8.

  9.

10.

11.



12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28

29.

30.

  

 Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w……………….. oświadcza, że dane zawarte w punktach 
1-2 są zgodne pod względem merytorycznym i prawnym                                                              

………………………….             …………………………..                   …………………………… 
Naczelnik  OSP                                    Skarbnik OSP                                                          Prezes   OSP

Potwierdzenie oficera Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej            

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

                                                                                                                 ……..…………………………… 
Pieczęć i podpis oficera KMPSP 

Potwierdzenie Komendanta Gminnego/Prezesa ZOSP RP w Żelazkowie                                    

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

    

     ………………………………………………… 
Pieczęć i podpis Inspektora ds. obrony cywilnej,

obronności, wojskowości, pożarnictwa
i stanów nadzwyczajnych



Załącznik Nr 2  do Zarządzenia nr 108 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2020 roku

 

Imię i Nazwisko

  

Data

                    
Godz. 
wyjazdu na 
akcję/ 
/rozpoczęcie 
szkolenia

                  
Godz. 
powrotu 
z akcji/ 
zakończenie 
szkolenia

Żelazków dnia………………………….                                                              ………………………………. 
Podpis Naczelnika OSP



Załącznik Nr 3  do Zarządzenia nr 108 Wójta Gminy Żelazków z dnia 4 grudnia 2020 roku

Żelazków dnia ………………………………

Rozliczenie

Członków Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………  za udział w akcjach 
ratowniczycgh/szkoleniach pożarniczych  za  20….. rok.

 L.p
.      Imię i Nazwisko

Ilość 
akcji lub 
szkoleń

Liczba 
godzin

Stawka 
za 1 
godzinę

Do 
wypłaty

       Numer konta bankowego

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Rozliczenie sporządził                                                                                  ZATWIERDZAM 

………………………….                                                                         ………………………. 
Wójt Gminy Żelazków


