ZARZĄDZENIE NR 258/2021
WÓJTA GMINY MALECHOWO
z dnia 29 stycznia 2021 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków
ochotniczych straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych.
Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
Dz. U z 2020 r. poz. 713, 1378) w celu wykonania Uchwały Nr XXV/176/2020 Rady Gminy
Malechowo z dnia 18 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych działających na terenie gminy Malechowo (Dz.U. Woj. Zach. poz. 255 z dnia 15 stycznia
2021 r.) zarządzam, co następuje:
§ 1. 1. Ekwiwalent za udział członków ochotniczych straży pożarnych z terenu
gminy
Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych, wypłacany jest na wniosek
Naczelnika danej jednostki OSP, potwierdzony przez Komendanta Gminnego OSP, skierowany do
Wójta Gminy Malechowo wraz z potwierdzeniem udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu.
2. Wniosek należy złożyć w ciągu 30 dni od dnia zaistnienia zdarzenia i/lub szkolenia
pożarniczego.
3. Do wniosku o którym mowa w § 1.ust. 1 należy dołączyć potwierdzenie udziału członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
4. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu stanowi
załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
5. Wzór potwierdzenia udziału członków OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy Malechowo na rachunek bankowy danej
jednostki OSP w terminie 14 dni od daty złożenia wniosku przez Naczelnika OSP.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Sekretarzowi Gminy oraz Skarbnikowi Gminy.
§ 4. Traci moc Zarządzenie Nr 47/2019 Wójta Gminy Malechowo z dnia 19 marca 2019 r.
w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych
straży pożarnych Gminy Malechowo w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych.
§ 5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu w jednostkach OSP Gminy Malechowo.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Malechowo
Radosław Nowakowski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 258/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.

POTWIERDZENIE
udziału członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ………..………………………..
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym*
organizowanym przez PSP lub Gminę Malechowo

Data zdarzenia/szkolenia*:
Czas udziału w akcji:

od …………... – do…………………

Razem czas udziału:

………….godz. …………….. min.

Miejsce zdarzenia/szkolenia*:
Rodzaj działania/szkolenia*:
Nr rejestracyjny pojazdu:
Oświadczam, iż uczestniczyłem w działaniu ratowniczym/szkoleniu pożarniczym, co
potwierdzam własnoręcznym podpisem:
Lp.

Nazwisko i imię,

Podpis członka OSP

1.
2.
3.
4.
5.
6.
Data i podpis Naczelnika OSP

………………………………………….
Data i podpis Komendanta Gminnego OSP

………………………………………….
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 258/2021
Wójta Gminy Malechowo
z dnia 29 stycznia 2021 r.

WNIOSEK
O WYPŁACENIE EKWIWALENTU PIENIĘŻNEGO
za udział członków Ochotniczej Straży Pożarnej w ………………………….
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
w dniu …………………………………………….

Lp.

Nazwisko i imię

Ilość godzin
udziału w akcji
ratowniczej

Ilość godzin
udziału w
szkoleniu
pożarniczym

Podpis
członka OSP

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Data i podpis Naczelnika OSP
………………………………………….

Data i podpis Komendanta Gminnego OSP w Malechowie
………………………………………….
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