
ZARZ4DZENIE Nr 1312022

Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin

z dnia L5 marca 2022 r.

w sprawie okreSlenia zasad wyplaty ekwiwalentu pienigZnego dla straZaka ratownika
OSP, kt6ry uczestnicryl w dzialaniu ratownicrym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
6wiczeniu

Dzialaj4c na podstawie art. 30 ust. I ustawy z dnra 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r., poz. 559 ze zm.) oruz art. 15 ustawy z drua 17 grudnia 2021 r.
o ochotniczych stra1ach poZamych (Dz. U. poz. 2490) w zwlqzfu z Uchwal4
Nr X)O(VlIIl274l2022 Rady Miejskiej w Sochocinie z dnia 28 sgczna 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokoSci ekwiwalentu pienigZnego dla strazak6w ratownik6w Ochotniczych
Struzy Po2arnych z terenu Miasta i Gminy Sochocin, kt6rzy uczestniczyli w dzialaniach
ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub 6wiczeniach, zaru1dzasig co nastgpuje:

S 1. l. StraZak ratownik OSP, kt6ry uczestnrczyN w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub iwiczeniu organizowanym przez Paristwow4 Straz Po2arn4, Miasto i Gming
Sochocin i inne uprawnione podmioty, otrzymuje ekwiwalent pienigimy mrany dalej
ekwiwalentem.

2. Ekwiwalent wyplacany jest z budhetu gminy w wysokoSci ustalonej uchwal4 Rady
Miejskiej w Sochocirie, zakazdqrozpoczgt4 godzing udzialu w dzialaniu ratowniczym, akcji
ratowniczej, szkoleniu lub 6wiczeniu.

$ 2. 1. Podstaw4 wyplaty ekwiwalentu zaudziaN w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej
jest poprawnie wypelniony wniosek, kt6rego wz6r stanowi zalqczruk nr I do niniejszego
zwz1dzenia.

2. Podstawq wyplaty ekwiwalentu za udziaL w szkoleniu lub 6wiczeniu jest poprawnie
wypelniony wniosek, kt6rego wz6r stanowi zalqczruknr 2 do niniejszego zanqdzeria.

3. Dane zawarte we wniosku, o kt6rym mowa w ust. 1 i 2 potwierdz-a Prezes lub Naczelnik
OSP.

4. Do wniosku o wyplatg ekwiwalentu zaudziaN w szkoleniu wnioskodawea dolqcza kopig
zaSwiadczenia (Swiadectw4 certyfikatu) potwierdzaj4cego jego ukoriczenie.

$ 3. 1. Wyplata ekwiwalentu zaadzial w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej nastgpuje
raz La kwartal, na wniosek o wyplatg ekwiwalentu, zlohony do Urzgdu Miasta i Gminy
Sochocin w terminie do 15 dnia miesi4ca nastgpuj4cego po kwartale, kt6rego wniosek
dotyczy.

2. Wyplata ekwiwalentu za udzial w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej nastgpowad
bgdzie w ci4gu 14 dni od daty wptywu wniosku o wyplatg ekwiwalentu do Urzgdu Miasta
i Gminy Sochocin.



3. Wyplata ekwiwalentu za tdzial w szkoleniu, 6wiczeniu nastgpuje raz w miesi4cu, na
wniosek o wyplatg ekwiwalentu, zlohony do Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin w terminie do
15 dnia miesi4ca nastgpnego.

4. Wyplata ekwiwalentu zatdziaN w szkoleniu, dwiczeniu nastgpowad bgdzie w ci4gu 14 dni
od daty wptywu wniosku o wyplatg ekwiwalentu do Urzgdu Miasta i Gminy Sochocin.

$ 4. Traci moc Zarzqdzenie Nr 4812019 W6jta Gminy Sochocin z dnia 11 czenvca 2019 r.
w sprawie okreSlenia zasad wyplaty ekwiwalentu pienig2nego dla czlonka ochotniczej sfiairy
pozarnej, kt6ry uczestniczf w dziataniu ratowniczyrn lub szkoleniu pozamiczym
organizowanym przez Paristwow4 StraZ Po2am4lub Gming Sochocin, Zaruqdzente nr 212021
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin z dnia 8 stycznia 2021 r. zmieniaj4ce Zrzqdzenie
nt 4812019 W6jta Gminy Sochocin z drua ll czerwca 2019 roku w sprawie okreSlenia zasad
wyplaty ekwiwalentu pienigZnego dla czlonka ochotniczej strairy pozarnej, kt6ry uczestniczl
w dziataniu ratowniczym lub szkoleniu poZarnic4ym organizowanym przezParistwowq Straz
P oharnq lub Gming Sochocin.

$ 5. Wykonanie zaruqdzenra powierza sig pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku
Podinspektora ds. wsp6lpracy z OSP.

$ 6. Zaru4dzenie wchodziw irycie z dniem podpisania.



ZalqcznikNr I do Zarzqdzenianr 1312022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 marca2022r.

Sochocin, dnia

(pieczg6 Ochotniczej Strazy Po2arnej)

Burmistrz Miasta i Gminv Sochocin

WNIOSEK
o wyplatg ekwiwalentuzaudzial w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej

Ochotnicza Strtz Pozarna w na podstawie art. 15 ust. I i 3

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych stralach pozarnych oraz uchwaly

Nr XXXVIII|274|2022 z dnia29 stycznia2\22 r. w sprawie ustalenia wysokoSci ekwiwalentu

pienig2nego dla stra2ak6w ratownik6w Ochotniczych Strazy PoZarnych z terenu Miasta

i Gminy Sochocin, ktorzy uczestnrczyli w dziataniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,

szkoleniach lub 6wiczeniach, przedstawia listg czlonk6w, kt6rzy wzigli udziaN w dzialaniu

ratowniczym, akcji ratowniczej w dniu

o numerze ewidencyjnym zdarzenia ....

Potwierdzam prawdziwoSd danych zawartychwe wniosku.

PrezesA.{aczelnik OSP

Lp. Imig i nazrvisko Czas udzialu IloSd godzin
rozpoczgtych

Podpis biorqcego
udzialr

1

2

a
J

4

5

6

RAZEM

l O5wiadczam, 2e umoZliwiono mi zapoznanie sig z informacjami dot. przetwarzaniadanych osobowych.



ZatqcmkNr 2 do Zrzqdzenianr 1312022
Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin
z dnia 15 marca2022r.

Sochocin, dnia
' ' 'ipr..,ii ij,r*,;;;j ;i;ilp;*J

Burmistrz Miasta i Gminv Sochocin

WNIOSEK
o wyplatg ekwiwalent u za udziaN w szkoleniu lub iwiczeniu organizowanym

przez Paristwow4 StrazPoiarn4, Miasto i Gming Sochocin i inne uprawnione podmioty

ochotnicza Stra2 Pozama w na podstawie art. 15 ust. 1 i 3

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych straLach pozarnych oraz uchwaly

Nr XXXVIII|274|2022 z dnia}9 stycznia2\22 r. w sprawie ustalenia wysokoSci ekwiwalentu

pienig2nego dla stra2ak6w ratownik6w Ochotniczych StraZy Pozarnych z terenu Miasta

i Gminy Sochocin, kJorzy uczestniczyli w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,

szkoleniach lub cwiczeniach, przedstawia listg czlonk6w, ktorzy wzigli udzial

w szkoleniu/dwiczeniu organizowanym przez ParistwowE Stra2 PoZarnq/Miasto i Gming

Sochocin/inne uprawnione podmiotyl w dniu . ...../wedlug

zalEczone go zaSwiadc zenia/ .

Potwierdzam prawdziwoS6 danych zawartych we wniosku.

Prezes,Alaczelnik OSP

Lp. Imig i nazwisko Czas udzialu
IloSd godzin
rozpoczgtych

Podpis bior4cego
udzialr

1

2

3

4

5

6

RAZEM

l Oswiadczamr 2e umoZliwiono mi zapoznanie sig z informacjami dot. przetwarzania danych osobowych.


