ZARZt\DZENIE Nr 36/2016
W6jta Gminy Sochocin
z dnia 20 maja 2016 r.
zmieniaj~ce Zarz~dzenie

Nr 2112016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016 roku
w sprawie okreslenia zasad wyplaty ekwiwalentu pieni~znego dla czlonka ochotniczej
straiy pozarnej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozarniczym
organizowanym przez Panstwow~ Straz Pozarn~ lub Gmin~ Sochocin
Ozialaj,!c na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym
(Oz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz Uchwaly Nr XIIIIl 08/20 16 Rady Gminy Sochocin z dnia 17
marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniyznego dla czlonka
Ochotniczej Strazy Pozarnej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu
pozarniczym organizowanym przez Pailstwow'! Straz Pozarna lub gminy, zarz~dza siy co
nastypuje:

§ 1. W ZarZ4dzeniu Nr 21/2016 W6jta Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016 roku
w sprawie okreslenia zasad wyplaty ekwiwalentu pieniyznego dla czlonka ochotniczej strazy
pozarnej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozamiczym
organizowanym przez Panstwow'! Straz Pozarn'! lub Gminy Sochocin wprowadza siy
nastypuj,!ce zmiany:
1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie "Wyplata ekwiwalentu za udzial w dzialaniu ratowniczym
nastypuje raz na kwartal, na wniosek 0 wyplaty ekwiwalentu, zlozony do Urzydu Gminy

Sochocin w terminie do 15 dnia miesi,!ca nastypuj,!cego po kwartale, kt6rego wniosek
dotyczy".
2. § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie "Wyplata ekwiwalentu za w/w dzialania nastypowac bydzie
w ci~gu 14 dni od daty wplywu wniosku 0 wyplaty ekwiwalentu do Urzydu Gminy
Sochocin".
3. w § 3 dodaje siy ust. 3 w brzmieniu "Wyplata ekwiwalentu za udzial w szkoleniu
pozamiczym organizowanym przez Panstwow'! Straz Pozam~ lub Gminy Sochocin nastypuje
raz w miesi,!cu, na wniosek 0 wyplaty ekwiwalentu, zlozony do Urzydu Gminy Sochocin
w terminie do 15 dnia miesi,!ca nastypnego".
4. w § 3 dodaje siy ust. 4 w brzmieniu "Wyplata ekwiwalentu za w/w szkolenie nastypowac
bydzie w ci,!gu 14 dni od daty wplywu wniosku 0 wyplaty ekwiwalentu do Urzydu Gminy
Sochocin".

§ 6. Wykonanie zarz'!dzenia powierza Sly pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku
Podinspektora ds. obronnosci,

zarz~dzania

kryzysowego i ochronny przeciwpoz.arowej.

§ 7. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

w<y;1
Andrzej
Sporz<}dzi1:

Sprawdzi~

pod
wzglydem

data: W .Os. 'lotb'

odiS: .~

~OWSki

