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UCHWAŁA NR XXVI.158.2012
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej
z terenu gminy za udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2001 r.
Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z późn. zm.) Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala co następuje:
§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w wysokości:
1. za udział w akcji ratowniczej - 15,00 zł za każdą godzinę,
2. za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę - 7,00 zł
za każdą godzinę.
§ 2. 1. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 wypłacany jest z budżetu gminy na pisemny wniosek złożony do
Burmistrza Krynicy-Zdroju przez Naczelnika Jednostki OSP biorącej udział w akcji ratowniczej lub szkoleniu
potwierdzony przez Państwową Straż Pożarną.
2. Zasady i terminy wypłaty ekwiwalentu określa załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. Niniejszym traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju nr XXXII/234/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2012 roku.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr XXVI.158.2012
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
Zasady wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
1. W działaniu ratowniczym /szkoleniu pożarniczym mogą uczestniczyć tylko uprawnieni członkowie
ochotniczej straży pożarnej
2. Każdy uczestnik działania ratowniczego / szkolenia pożarniczego musi mieć aktualne badania lekarskie.
3. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Krynica-Zdrój będzie wypłacany na podstawie wniosku złożonego
przez osobę uprawnioną potwierdzonego przez Dowódcę Jednostki Ratowniczo Gaśniczej Państwowej Straży
Pożarnej w Krynicy-Zdroju - wzór wniosku stanowi załącznik nr l A do niniejszej uchwały.
4. Wniosek, o którym mowa w ust. l winien być złożony w Urzędzie Miejskim w Krynicy-Zdroju
w terminie:
a) do 5.04. za I kwartał
b) do 5.07 za II kwartał
c) do 5.10 za III kwartał
d) do 20.12 za IV kwartał, a w przypadku udziału w akcji ratowniczej w dniach 20.12. - 31.12. w tym samym
dniu lub następnym dniu roboczym, umożliwiającym wypłatę ekwiwalentu w bieżącym roku budżetowym.
5. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 będzie naliczany i wypłacany raz na kwartał, do 20-tego
dnia następnego miesiąca po upływie danego kwartału.
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek
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Załącznik Nr 1A
do Uchwały Nr XXVI.158.2012
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 6 czerwca 2012 r.
........................................................
/imię i nazwisko/
.......................................................
/adres/
WNIOSEK
o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym:

Lp.

Data działania
ratowniczego

Nr ewidencyjny
zdarzenia

Czas udziału w działaniu
ratowniczym
(ilość godzin)

RAZEM

Ja niżej podpisany, świadomy odpowiedzialności karnej z art. 223 Kodeksu Karnego (Dz.U. z 1997 r. Nr 88,
poz. 553, z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub zatajenie prawdy, niniejszym
oświadczam, że brałem czynny udział w powyższych działaniach ratowniczych/szkoleniach pożarniczych, a za
czas nieobecności w pracy związany z udziałem w tych działaniach/szkoleniach nie otrzymałem należnego
wynagrodzenia.
Jednocześnie informuję, że w powyższych dniach spełniałem wymagania określone wart. 19 ust. 1b
ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.
Proszę o wypłatę ekwiwalentu na rachunek bankowy .....….. o numerze: ....................................................
Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w ...........................................................................zaświadcza
prawdziwość danych zawartych w niniejszym wniosku.
..............................................................................
(pieczęć OSP i podpis osoby reprezentującej)

.....................................................................
(podpis wnioskodawcy)
Przewodnicząca Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
Małgorzata Półchłopek

