
ZARZĄDZENIE NR 0050.33.2018
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 30 kwietnia 2018 r.

w sprawie określenia zasad oraz sposobu naliczania i wypłaty ekwiwalentu pieniężnego strażakom 
OSP za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736) oraz Uchwały Nr XLI/301/2017 Rady Gminy Lipie 
z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie udzielenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom 
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu gminy Lipie

Wójt Gminy Lipie
zarządza, co następuje:

§ 1. 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, zwanej dalej OSP, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 
otrzymuje ekwiwalent pieniężny, zwany dalej „ekwiwalentem".

2. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy w wysokości ustalonej uchwałą Rady Gminy Lipie, 
za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2. 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym jest wygenerowane 
z bazy danych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kłobucku zestawienie wyjazdów, 
które jest przekazywane do Urzędu Gminy Lipie raz na kwartał.

2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział w szkoleniu, jest wniosek OSP złożony do Wójta 
Gminy Lipie, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Dane zawarte we wniosku o którym mowa w § 2 pkt. 2, potwierdza Naczelnik OSP. 
§ 3. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, wypłaca się członkom OSP, którzy 
spełniają warunki określone w art. 19 ust. lb ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie 
przeciwpożarowej (tj. ukończyli 18 lat a nie przekroczyli 65 lat, posiadają aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do udziału w działaniach ratowniczych, odbyli szkolenie pożarnicze).

2. Czas trwania działań ratowniczych liczy się od momentu wyjazdu do akcji ratowniczej do 
momentu powrotu z akcji ratowniczej, bez uwzględnienia czasu obsługi technicznej i konserwacji sprzętu 
pożarniczego po działaniach. Czas wyjazdu i powrotu musi być każdorazowo zgłaszany do Stanowiska 
Kierowania KP PSP w Kłobucku przez dowódcę sekcji (zastępu) udającego się do akcji.

3. Ekwiwalent przysługuje członkom OSP za udział w wyjazdach gospodarczych w wysokości 
wypłaty stawki ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym.

4. Ekwiwalent przysługuje członkom OSP za udział w ćwiczeniach gminnych w wysokości wypłaty 
stawki ekwiwalentu za odbyte szkolenie.

5. Ekwiwalent nie przysługuje członkom OSP za udział w uroczystościach gminnych, 
powiatowych, wojewódzkich, kościelnych.

§ 4. 1. Nadzór nad prawidłowym sporządzeniem dokumentów związanych z wyliczeniem 
ekwiwalentu sprawuje pracownik urzędu, odpowiadający za współpracę z ochotniczymi strażami 
pożarnymi, który sporządza wykaz osób uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu sporządzając listę 
wypłat, na podstawie, której Referat Finansowy je realizuje.

2. Wyplata ekwiwalentu realizowana będzie gotówką w kasie Urzędu Gminy Lipie.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

 

Wójt Gminy Lipie

Bożena Wieloch
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Załącznik do zarządzenia Nr 0050.33.2018 

Wójta Gminy Lipie 

z dnia 30 kwietnia 2018 r. 

 

…………, dnia ………… 

…………………………………….. 
    pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej 

                                                                          Wójt Gminy Lipie 

                                                                           

WNIOSEK 
o wypłatę ekwiwalentu za udział w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w …………………….. na podstawie art. 28 ust. 1-3, 5 ustawy z dnia  

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t. j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 736) przedstawia listę 

członków, którzy wzięli udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną/gminę w dniu ………………………………………..……według załączonego 

potwierdzenia. 

2. Lista członków OSP 

 

Lp. 
Imię i nazwisko, 

adres zamieszkania, PESEL 

 

Data i czas udziału  

w szkoleniu 

 

Stawka  

godzinowa  

ekwiwalentu 

Należność  

do wypłaty 

Podpis biorącego  

udział w szkoleniu 

      

      

      

 

  

 

  

  

 …………………….…. 

 podpis Naczelnika 
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