
UCHWAŁA NR XLII/204/2014
RADY GMINY PODEDWÓRZE

z dnia 24 stycznia 2014 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Podedwórze uczestniczących w działaniu ratowniczym   lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawieart. 18 ust. 2 pkt 15, art.7 ust.1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn.zm) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub przez Gminę Podedwórze w wysokości:

1) 10,00 zł. za 1 godzinę za udział w działaniach  ratowniczo-gaśniczych,

2) 6,00 zł. za 1 godzinę udziału w innych działaniach zleconych przez Gminę Podedwórze,

3) 6,00 zł za 1 godzinę za udział w szkoleniu pożarniczym lub innym szkoleniu.

§ 2. 1. Wypłata ekwiwalentu następuje po wcześniejszym złożeniu przez członka OSP oświadczenia.      
Wzór składanego oświadczenia stanowi załącznik nr 1 do uchwały.

2. Wypłata ekwiwalentu następuje w cyklu miesięcznym w kasie Urzędu Gminy lub na wskazany     numer 
rachunku bankowego.

3. Ustala się wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu stanowiący załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/179/2009 Rady Gminy Podedwórze z dnia 28 grudnia 2009 r. w sprawie 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży  pożarnych z terenu gminy Podedwórze 
uczestniczących w działaniu ratowniczym  lub szkoleniu pożarniczym.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Podedwórze.

DZIENNIK URZĘDOWY
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Lublin, dnia 27 lutego 2014 r.

Poz. 934



§ 5. Uchwała wchodzi wżycie z po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Artur Becher
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Załącznik Nr 1 

do uchwały nr XLII/204/2014 

Rady Gminy Podedwórze 

z dnia 24 stycznia 2014 r. 
 

........................................................ 

             /imię i nazwisko/ 

 

........................................................ 

                     /adres/ 

 

........................................................ 

             /PESEL, NIP/ 

 

 

 

 Ja niżej podpisany oświadczam, że w 

dniach......................................................................... brałem udział w: 

1)  działaniach  ratowniczo-gaśniczych, w ilości ……….godzin, 

2) działaniach zleconych przez Gminę Podedwórze w ilości …………….. godzin, 

3)  szkoleniu pożarniczym / innym szkoleniu*  organizowanym przez  Państwową Straż 

Pożarną/Gminę Podedwórze* w ilości ………… godzin 

 

 Jednocześnie informuję, że za czas nieobecności w pracy związany z udziałem w 

powyższych działaniach nie otrzymałem należnego wynagrodzenia. 

W związku z powyższym proszę o wypłacenie  należnego ekwiwalentu pieniężnego. 

 

 Świadomy odpowiedzialności karnej z art.233 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. Kodeks 

karny (Dz.U. Nr 88, poz. 553, z późn. zm.) za złożenie nieprawdziwego oświadczenia lub 

zatajenie prawdy, niniejszym oświadczam, że dane zawarte w powyższym oświadczeniu są 

zgodne z prawdą. 

 

 

 

 

 

 

 

       ............................................................... 
            /podpis składającego oświadczenie/ 

 

 

 

 

*niewłaściwe skreślić 
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Załącznik Nr 2 

do uchwały nr XLII/204/2014 

Rady Gminy Podedwórze 

z dnia 24 stycznia 2014r. 
................................................................. 
/pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej/ 

 

WNIOSEK 

o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub 

działaniu zleconym przez Gminę Podedwórze lub szkoleniu  pożarniczym/innym 

szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Podedwórze. 

 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w ....................................... przedstawia listę członków, którzy 

wzięli   

    udział w: 

a) działaniu ratowniczo – gaśniczym  w 

dniach....................................................................... 

b) działaniach zleconych przez Gminę Podedwórze w 

dniach………………………………. 

c) szkoleniu pożarniczym / innym szkoleniu*  organizowanym przez  Państwową Straż 

Pożarną/Gminę Podedwórze* w dniach 

…………………………………………………. 

 

2. Niżej wymienieni członkowie Ochotniczej Straży Pożarnej biorący udział w działaniu:   

    ratowniczo -gaśniczym/działaniu zleconym przez Gminę Podedwórze/szkoleniu 

pożarniczym/innym szkoleniu, na podstawie złożonych oświadczeń zwracają się  o wypłatę  

ekwiwalentu  pieniężnego: 

 

Lp. Imię i 

nazwisko 

Adres Czas udziału 

w działaniu 

ratowniczo 

gaśniczym 

Czas udziału 

w działaniach 

zleconych 

przez Gminę 

Czas udziału w 

szkoleniu 

pożarniczym/innym 

szkoleniu 

Podpis 

naczelnika 

potwierdzający 

udział w 

działaniu Data Ilość 

godzin 

Data Ilość 

godzin 

Data  Ilość 

godzin 

          

          

          

          

          

          

          

          

   Razem:        

 

 

                 Sporządził: 

 

 

.................................................................    ...................................... 
 /miejscowość, data sporządzenia wniosku/                                                                                              /podpis/ 

 

*niewłaściwe skreślić 
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