
ZARZĄDZENIE NR ltó/2021 
WÓJTA GMINY GZY
z dnia Aft^#fe021 r.

w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy Gzy uczestniczącym w działaniu ratowniczym

lub szkoleniu pożarniczym.

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 869), art. 30 ust. 1 i 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

0 samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) i w związku z uchwałą 
nr XXVII/126/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za udział członków' ochotniczej straży pożarnej w7 działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Podstawią wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział w7 działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwowy Straż Pożarną lub Gminę Gzy 
jest pisemny wniosek złożony do Wójta Gminy Gzy.

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1. wraz z niezbędnymi załącznikami - dokumentami, 
w szczególności potwierdzenia udziału w7 zdarzeniach z Komendy Powiatowej Straży 
Pożarnej oraz oświadczenia uczestników akcji o nieuzyskaniu wynagrodzenia w trakcie 
prowadzonych akcji oraz informacji dotyczących numeru rachunku bankowego na który 
zostanie wypłacony ekwiwalent składa się w7 Sekretariacie Urzędu Gminy Gzy do 15 dnia 
każdego miesiąca za poprzedni miesiąc, w którym miał miejsce udział w7 działaniu 
ratowniczo - gaśniczym lub szkoleniu pożarniczym.

3. Wniosek może być złożony przez właściwego prezesa lub naczelnika ochotniczej 
straży pożarnej, zwanej dalej „OSP”.

4. Na podstawie wniosków OSP, o których mowa w ust. 1, i zapisów7 uchwały 
nr XXVII/126/13 Rady Gminy Gzy z dnia 27 sierpnia 2013 r. w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego za udział członków7 ochotniczej straży pożarnej w działaniach 
ratowaliczych lub szkoleniu pożarniczym sporządza się zestawienie zbiorcze, które jest 
podstawą do wypłaty ekwiwalentu osobom uprawnionym.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym wypłaca się członkom 
OSP (druhnom i druhom), którzy spełniają warunki określone w art. 19 ust. 1 b ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r., poz. 869). Ekwiwalent 
pieniężny nie przysługuje członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w7 
pracy, za który zachował wynagrodzenie.

2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu powinien odzwierciedlać rzeczywisty czas udziału 
członka OSP w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Czas udziału w działaniu 
ratowniczym musi być zgodny z wykazem z Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w7 Pułtusku, a odbyte szkolenie pożarnicze zgodne z dokumentem potwierdzającym 
liczbę godzin szkolenia.

3. Czas trwania działań ratowniczych liczy się od momentu wyjazdu do akcji ratowniczej 
do momentu powrotu z akcji ratowniczej, bez uwzględnienia czasu obsługi technicznej
1 konserwacji sprzętu pożarniczego po działaniach. Czas wyjazdu i pow7rotu powinien być 
każdorazowo zgłaszany do Stanowiska Kierowania Komendy Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w: Pułtusku.



§ 3. 1. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego następuje w formie bezgotówkowej 
na wskazany rachunek bankowy.

2. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem 
ekwiwalentu sprawuje pracownik na stanowisku ds. oświatowych, obronnych i ochrony 
przeciwpożarowej.

3. W przypadku wątpliwości dotyczących udziału w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym dopuszcza się możliwość w;ezwania właściwego naczelnika 
lub prezesa OSP do złożenia wyjaśnień na piśmie w zakresie informacji zawartych 
w dokumentach o wypłatę ekwiwalentu.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi na stanowisku ds. oświatowych, 
obronnych i ochrony przeciwpożarowej.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

■ 7S

Cezary Andrzej Wojciechowski

Sporządziła: Paulina Gutowska/OC


