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4.

Burm istrza G mi ny i Miasta Gzenrvion ka-Leszczyny

z dnia 25 kwietnia 2022 roku

w sprawie sposobu wypNacania ekwiwarentu pieniq2nego dra straiak6wratownik6w 
. 
ochotniczych stra2y poiarnych Gminy 

'i 
Miasta czenrvionra-

Leszczy.ny, kt6rzy uczestniczyri w dziaraniu ratowniczym, akcji ratowniczej,szkoleniu lub 6wiczeniu.

Na podstawie art. 30 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia g marca 1g90 r.o samorzqdzie gminnym (iednolity tekst D
wykonania Uchwaty Nr XLVll464l22 Ra
z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie ustale
ska2ak6w ratownik6w Ochotniczych Sha
czerwionka-Leszczyny uczestniczqcych w dzialaniach ratowniczych, akcjachratowniczych, szkoleniach i orviczeniach

zarzqdzam, co n astgp uje :

s1

o2,atnej Gminy i Miasta Czenrvionka_
ratowniczych, akcjach ratowniczych,

lent pieniezny w wysoko6ci ustalonej
ch w drodze uchwaly.

s2

nrnreJszego zazEdzenia ].. 9q9.!"_ _ gn podtegat weryfikacji, zgodnie
z otrzymanym od Komendy Miejskiej pSp w Rybnikiu zestawieniem wylizd6wza dany miesiqc.

do 10 dnia ka2dego miesiqca za miesiqc
o tym terminie, za ostatni miesiqc kwartaiu
q w nastQpnym okresie rozliczeniowym.

podpisamiprezesarub jeso..r,ui.r'Xijr'n'J.Hl*Iiif '":;k:'AZZl,OSP.
Na pod
Wydzial ' Qznego'

iMiasta t Gminy

kt6re wy P wYPlat'

_Zestawienia zbiorcze, o kt6rym mowa w ust. 4, przekazywane bqdq dowydzialu Finansowo-Budzetowego Urzgdu Gminy' i Miaita czerwioirra-Leszczyny, w terminie do dnii 20 ka)dego miesiqca n"stqffi"ei; po
okresie rozliczeniowym.



6 Termin przekazania zestawienia zbiorczego, o ktorym mowa w ust. 5 za

I kwartal 2022 t. ustala siq na dziei 27 kwielnia 2022 r.

WypNata ekwiwalentu pieniq2nego za poszczeg6lne kwartaly - okresy
rozliczeniowe, nastqpi w terminach:

'7.

. za I kwa rtal

. za ll kwa rtal

" za lll kwartal
. za lV kwartal

do 30 kwietnia,
do 31 lipca,
do 31 pa2dziernika,
do 31 stycznia roku nastgpnego.

9.

Wykonanie zarzqdzeni.a powierzam
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska.

Wyplata nale2nego ekwiwalentu pienig2nego dla stra2ak6w ratownik6w
Ochotniczych Stra2y Po2arnych Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kl6rzy
uczestniczyli w dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub

6wiczeniu, przekazywana bqdzie na konto bankowe wskazane przez

ubiegajqcego sig o Swiadczenie lub wyplacone w punkcie kasowym
dzialajqcym na terenie Urzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny pzy
ul. Parkowej 9.
Stra2acy ratownicy Ochotniczych Stra2y Pozarnych Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny skladajq: ,,Oswiadczenie o wyraieniu zgody na

dokonywanie wyptat w innei formie ni| do rqk wlasnych" - Zalqcznik nr 2 lub

,,Oswiadczenie o Wrazeniu zgody na dokonywanie wyplat do rqk wlasnych" '
Zalqcznik nr 3.

s3

Naczelnikowi Wydzialu Zazqdzania

s4

Traci moc Zarzqdzenie Nr 56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 27 lutego 2012 r. roku w sprawie sposobu wyplacania ekwiwalentu
pienig2nego dla czlonkow Ochotniczych Stra2y Pozarnych Gminy i Miasta

Czerwionka-Leszczyny uczestniczqcych w dzialaniach ratowniczych lub szkoleniu
po2arniczym, zmienione Zaz4dzeniem Nr 11 3/17 Burmistrza Gminy i Miasta

czerwionka-Le szczyny z dnia 7 marca 2017 roku w sprawie zmiany zarzqdzenia nr

56/12 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Le szczyny z dnia 27 lutego 2012 roku.

s5

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania.

1,00,
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Czeru, on ka- l-eszczYnY

Czerwionka-Leszczyny, dnia

Pieczec Ochotniczej Stra2y Pozarnej 
WNIOSEK

o wyplate ekwiwalentu pienieinego za udzial w dzialaniu ratowniczym, akcii ratowniczej,
szkoleniu lub 6wiczeniu poiarniczym

Ochotnicza Straz Pozarna w ............. ..... stosownie do Uchwaly Nr XLVI/464/22 Rady

Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach z dnia 25 marca 2022 r w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu

pienigznego dla stra2ak6w ratownik6w Ochotniczych Stra2y Pozarnych z terenu Gminy i Miasta Czerwionka-

Lestc.yny uczestniczqcych w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i iwiczeniach oraz do

Zazqd2enia k 168122 Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia 25 kwietnia 2022 r. w sprawie

sposobu wyplacania ekwiwalentu pienig2nego dla stra2ak6w ratownik6w Ochotniczych Stra2y Po2arnych Gminy

i Miasta Czerwionka-Leszczyny, kt6rzy uczestniczyli w:

A) dzialaniu ratowniczym, akcji ratowniczel obejmujacej:

Zalecznik fi 1 do Zarzatdzenia Nr 168/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka'Leszczyny
z dnia 25 kwietn ia 2022 r,

w d n iu.... .....,... .

o numer:ze ewidencyjnym zdarzenia

B) szkoleniu po2arniczym lub 6wiczeniu pod nazwq:

organizowanym przez Pafstwowa Strai Po2arnq (zgodnie z zalaczonymi zaSwiadczeniami), OSP (wg

zalqczonego lionspektu zatwierdzonego paez Komendanla Miejskiego PSP) lub gmine-

w dniu .............

1 2 2 4 0 0 1

Lp. lmiQ i nazwisko PESEL

Czas udzialu

Podpis
od godziny
do godziny il056 minut

1

2

4

5

6

Wskazani we wniosku straiacy ratownicy OSP biorqcy bezposredni udzial w dzialaniach ratowniczych, akcjach

ratowniczych i 6wiczeniach spetniaiq wszystkie wymagania okreslone w art. 8, a kandydaci na straiak6w ratownik6w
OSP zgod-nie z art. 10 ust.4 posiadajq al(ualne ozeczenia lekarskie stwierdzajqce brak pzeciwwskazafi do udzialu

w szko-leniu podstawowym - Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotnicrych straiach po2arnych I Oz. U. Z 2021 r.

poz. 2490).

Prezes OSP lub jego zastQpca

- niepolrzebne skresli6

s4,u
Naczelnik OSP lub Czlonek Zarzqdu OSP
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C zerw r trnka -LeszczYttY

Zalqcznik nr 2 do Zazqdzenia Nr 168/22
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 25 kwietnia 2022 r.

(imie inazwisko)

(adres zamieszkania)

(seria i nr dowodu osobistego lub PESEL)

Gmina i Miasto
Gze narion ka-Leszczyny
ul. Parkowa 9
44-230 Cze rw i o n ka- Leszczyn y

Oswiadczenie o wyrazeniu zgody na dokonywanie wyplat
w innej formie ni2 do rqk wlasnYch

Ja nizej podpisany .vq vruZam zgode na dokonywanie wyplaty mojego ekwiwalentu
pieniqznego z tytulu uczestniczenia w dzialaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych,
szkoleniach lub 6wiczeniach w inny sposob niZ do moich rqk, a mianowicie za

poSrednictwem konta bankowego.

Prowadzonego w banku:

Czerwio n k a-Leszczyny, d n.

Nr

(Podpis skladajqcego oSwiadczenie)


