
UCHWAŁA NR BRM.0007.3.2020
RADY MIEJSKIEJ W ORNECIE

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z Gminy Orneta w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. Z 2019 r. 
poz.506 z późn. zm), art.28 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( 
Dz. U. z  2019 poz. 1372 r. z późn. zm.) Rada Miejska w Ornecie uchwala, co następuje:

§ 1.  Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę    w wysokości 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych) za godzinę.

§ 2.  Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej za czas 
nieobecności w pracy, za który otrzymał wynagrodzenie.

§ 3.  Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 następować będzie miesięcznie na podstawie wniosku, 
który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 4.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ornety.

§ 5.  Traci moc uchwała Nr BRM.0007.1.2016 Rady Miejskiej w Ornecie z dnia 27 stycznia 2016 r 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Orneta w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 6.  Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Józef Uzar

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 05 marca 2020 r.

Poz. 1209



                                                                                                 Załącznik 

                                                                                                 do Uchwały Nr BRM.0007.3.2020 

                                                                                                 Rady Miejskiej w Ornecie 

                                                                                                 z dnia 29 stycznia 2020 r. 
 .....................................................                                            .................................................... 

                    (pieczęć OSP)                                               WNIOSEK                            ( data) 
   

   o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Orneta w działaniu   ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w ..................................na podstawie art. 28 ust.1ustawy z dnia 24 sierpnia1991 roku o ochronie 

przeciwpożarowej( Dz..U z 2019 poz. 1372 z późn.zm.) przedstawia listę członków OSP, którzy wzięli udział w: 

  

 A) działaniu ratowniczym 

           

             - dniu............................................................. 

 

     - godzina wyjazdu do akcji.........................godzina powrotu z akcji.....................  .ilość godzin................. .................. 

 

     -  miejsce działania jednostki OSP z określeniem ratowanego mienia............................................................................. 

         

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

 

  B) szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w dniu..................................... 

 

     - ilość godzin................ 

       

           Nazwa kursu lub szkolenia.......................................................................................................................................... ...... 

 

2..Lista członków OSP: 

 

N/w  członkowie OSP zapoznali się z art.28 ust.4 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej i oświadczają , 

że za czas nieobecności w pracy nie otrzymali wynagrodzenia. 

 

 Lp                       Imię i Nazwisko Podpis biorącego udział w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu 

  1.   

  2.   

  3.   

  4.   

  5.   

  6.   

  7.   

  8.   

  9.   

10.   

 
Słownie:..................................................................................................................... ........................................... 

3. Wypłata ekwiwalentu zgodnie z § 1 Uchwały Nr ….................................Rady Miejskiej w Ornecie z dnia ….................................... 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków OSP z Gminy Orneta w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną   lub Gminę. 

 Do akcji Ochotniczej Straży Pożarnej w ................................oświadczam, że dane zawarte w punktach 1-3 są zgodne pod względem 

merytorycznym i prawnym. 

 

     Dowódca akcji ratowniczo-gaśniczych                               Potwierdzenie Komendanta Gminnego ZOSP 
                                                                                                        lub Państwowej Straży Pożarnej          
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