
ZARZ1\DZENIE Nr 2112016 

Wojta Gminy Sochocin 

z dnia 17 marca 2016 r. 

w sprawie okreslenia zasad wyplaty ekwiwalentu pienitrznego dla czlonka ochotniczej 
straiy pozarnej, ktory uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu poZarniczym 

organizowanym przez Panstwow~ Straz Pozarn~ lub Gmin~ Sochocin 

Dzialaj'lc na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz'ldzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz Uchwaly Nr X III II 08/2016 Rady Gminy Sochocin 

z dnia 17 marc a 2016 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniyznego dla czlonka 

Ochotniczej Stra:zy Pozamej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pozamiczym organizowanym przez Pari.stwOWq Stra:z Pozama lub gminy, zarz'ldza siy co 

nastypuje: 

§ 1. 1. Czlonek Ochotniczej Stra:zy Pozamej, zwanej dalej OSP, kt6ry uczestniczyl 

w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu po:zamiczym organizowanym przez Panstwow'l Stra:z 

Pozam'llub Gminy Sochocin, otrzymuje ekwiwalent pieniyzny zwany dalej ekwiwalentem. 

2. Ekwiwalent wyplacany jest z budZetu gminy w wysokosci ustalonej uchwal'l Rady Gminy 

Sochocin, za ka:zd'l godziny udzialu w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozamiczym. 

§ 2. 1. Podstaw'l wyplaty ekwiwalentu za udzial w dzialaniu ratowniczym jest poprawnie 

wypelniony wniosek, kt6rego wz6r stanowi za1'lcznik nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia. 

2. Podstaw'l wyplaty ekwiwalentu za udzial w szkoleniu pozamiczym jest poprawnie 

wypelniony wniosek, kt6rego wz6r stanowi za1'lcznik nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia. 

3. Dane zawarte we wniosku, 0 kt6rym mowa w ust. 1 i 2 potwierdza Prezes lub Naczelnik 

OSP. 

4. Do wniosku 0 wyplaty ekwiwalentu za udzial w szkoleniu po:zarniczym, wnioskodawca 

dol'lcza kopiy zaswiadczenia (swiadectwa, certyfikatu) potwicrdzaj'lcego jego ukonczenie. 

§ 3. 1. Wyplata ekwiwalentu nastypuje raz na kwartal, na wniosek 0 wyplaty ekwiwalentu, 

zlozony do Urzydu Gminy Sochocin w terminie do 15 dnia miesi'lca nastypuj'lcego po 

kwartale, kt6rego wniosek dotyczy. 

2. Wyplata ekwiwalentu nastypowac bydzie w ci'lgu 14 dni od daty wplywu wniosku 

o wyplaty ekwiwalentu do UrZydu Gminy Sochocin. 

§ 4. Ekwiwalent nie przysluguje czlonkom OSP za czas nieobecnosci w pracy, za kt6ry 

zachowali wynagrodzenie. 

§ 5. Traci moc Zarz'ldzenie Nr 112009 W6jta Gminy Sochocin z dnia 2 stycznia 2009 r. 
w sprawie okreslenia zasad wyplaty ekwiwalentu pieniyznego dla czlonka Ochotniczej Strazy 



Pozamej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu pozamiczym 

organizowanym przez Panstwowq Strai: Pozamq lub gminy. 

§ 6. Wykonanie zarzqdzenia powierza Sly pracownikowi zatrudnionemu na stanowisku 
Podinspektora ds. obronnosci, zarzqdzania kryzysowego i ochronny przeciwpozarowej. 

§ 7. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zalqcznik Nr 1 do Zarzqdzenia nr 2112016 
W6jta Gminy Sochocin 
Z dnia 17 marca 2016 r. 

Sochocin, dnia ..................... . 


( pieczoyc Ochotniczej Straiy POiarnej ) 

W6jt Gminy Sochocin 

WNIOSEK 
o wyplaty ekwiwa1entu za udzial w dzialaniu ratowniczym 

1. 	 Ochotnicza Straz Pozarna w . . . ........................... na podstawie art. 28 ust. 1-3, 

5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej i uchwaly Nr 

xmll 08/20 16 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu 

pieniyznego d1a czlonka Ochotniczej Strazy Pozamej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu 

ratowniczym 1ub szkoleniu pozamiczym organizowanym przez Panstwowq Straz Pozarna 

lub gminy, przedstawia listy czlonk6w, kt6rzy wziyli udzial w dzialaniu ratowniczym 

w dniu o numerze ewidencyjnym zdarzenia 

2. 	N/w czlonkowie OSP biorqcy udzial w dzialaniu ratowniczym zwracajq siy 0 wyplacenie 

ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpozarowej, jednoczesnie oswiadczajqc, ze za czas nieobecnosci 

w pracy nie zachowali wynagrodzenia: 

Lp. Imi'r i nazwisko, 
adres zamieszkania 

Czas udzialu 
w dzialaniu 
ratowniczym 

Podpis bior~cego 
udzial w dzialaniu 

ratowniczym 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RAZEM 

Potwierdzam prawdziwosc danych zawartych we wniosku. 

PrezesfNaczelnik osp 



Zalqcznik N r 2 do Zarzqdzenia ill 2112016 
W6jta Gminy Sochocin 
Z dnia 17 marca 2016 r. 

Sochocin, dnia ..................... . 


( piecz~6 Ochotniczej Straty Potarnej ) 

W6jt Gminy Sochocin 

WNIOSEK 
o wyplaty ekwiwa1entu za udzial w szkoleniu pozamiczym organizowanym przez 

PailstwOWq Stra:z Pozamq lub Gminy Sochocin. 

1. 	 Ochotnicza Stra:z Pozama w .............................. na podstawie art. 28 Ust. 1-3, 

5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej i uchwaly Nr 

XIIIIl 08/2016 z dnia 17 marca 2016 r. w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu 

pieniyznego dla czlonka Ochotniczej Stra:zy Pozarnej, kt6ry uczestniczyl w dzialaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pozamiczym organizowanym przez Panstwowq Stra:z Pozama 

lub groiny, przedstawia listy czlonk6w, kt6rzy wziyli udzial w szkoleniu pozamiczym 

organizowanym przez PSP/Gminy w dniu ............ ............. ...................... Iwedlug 

zalqczonego zaswiadczenial. 

2. N/w czlonkowie OSP biorqcy udzial w szkoleniu pozarniczym zwracajq siy 0 wyplacenie 

ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpozarowej, jednoczesnie oswiadczajqc, ze za czas nieobecnosci 

w pracy nie zachowali wynagrodzenia: 

Lp. 
Imi~ i nazwisko, 

adres zamieszkania 
Czas udzialu 

szkoleniu pozarniczym 

Podpis bior~cego 
udzial w szkoleniu 

pozarniczym 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

RAZEM 

Potwierdzam prawdziwosc danych zawartych we wniosku. 

PrezeslNaczelnik oSP 


