
ZARZ$DZENIE NR 286/1s
Bu rm istrza M iasta Jgd rzejowa

z dnia 6 sierpnia2015r.

vv s:,.¿.wie ustalenia zasad wypfacania ekwiwalentu pienigZnego za udzial czlonków
jr:cli-:s'rek Ochotniczej Strazy PoZarnq Miasta i Gminy Jgdrzejów w dzialaniach
ratc,,,,,n I czych poza terenem wlasnego dzialania.

füa :o¡stawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
s?i'1-:iiZedzie gminnym (Dz.U. 22013 r.poz. 594, ze zm. )oraz uchwaty Nr
)ix;::,',r' ,11290/09 Rady Miejskiej w Jqdrzejowie z dnia 26 lutego 2009r. w sprawie
uste:.e^ria wysokoéci ekwiwalentu pieniqZnego dla czlonków Ochotniczych Strazy
Poze,r.^"ych orazart.23 ust.1-2 orazarl.28 ust. 1-5 ustawy zdnia 24 sierpnia 1991 r.
o ci:': irroie przeciwpo2arowej (Dz. U. 22009, Nr 178, poz. 1380 ze zm.) oraz $ 5
Fic: rc 'zqdzenia Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 17 lipca 1998
í"o{,-i',\,,sprawie terenu dzialaniajednostek ochrony przeciwpolarowq, okolicznoéci i
vuar-.r'r<ów udziatu tych jednostek w dzialaniach ratowniczych poza terenem
wia:,'rego dzialania oraz zakresu szczegótowych warunkÓw i trybu zwrotu
por irs.onych przez nie kosztów (Dz. U. Nr 94 poz.598 ze zm.) zarzqdzam, co
i ' iaS.:r lUje :

g '; 'l . Okreéla sig zasady i tryb przyznawania i wyplacania ekwiwalentu pienigznego
clla :;z'onków Ochotniczych Strazy Po2arnych, zwanych dalej OSP- bqdqcych
{.r p r' :i',v ir i orlym i straZakami za czas udzialu :

a) w dziataniach ratowniczych organizowanych przez Panstwowq Straz

? oZarnqpoza terenem gm i ny Jgd rzejów.

o) w dzialaniach ratowniczych majqcych miejsce na terenie gminy Jgdrzejów

,:) w dziataniach ratowniczych na terenie gmin oéciennych jezeli dzialania

."atownicze nie sq organizowane przez Panstwow4 Straz Po1arnqa istnieje

cezpoérednie zagro2enie pozarowe dla gminy Jqdrzejów.

C ) w szkolen iach poZarniczych orga n izowanych pzez Pañstwowq Straz

?olarnq.

S 2 '1. Ekwiwalent za udzial czlonków OSP gminy Jgdrzejów w dzialaniach
ra lor,',,r'r iczych i szkolen iach po2arniczych, nazywany dalej ekwiwalentem bqdzie
wyi:lacany na wniosek Prezesów Jednostek OSP gminy Jqdrzejów :

CSP Brynica Sucha
CSP Chorzewa
CSP Chwaécie
CSP Jasionna
CSP Jgdrzejów



3. CSP Lasków': . CSP t-ysaków
a,. CSP t-qczyn
!,.  CSP Mnichów
1- Potok Wielki
'l': Przqslaw
-12 Raków
:3. Skroniów
'14. Sudót
';5 út/olica
i 7ag4e

zta;:':r,J do Burmistrza Jqdrzejowa i zawierajqcy :

- ¡rc,Lwlerdzenie udzialu w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu,
- cÉ,,;iadczenie czlonków OSP dotyczqcych pozostawania lub nie pozostawania w
str:s,r;^r<u pracy oraz zachowania bqd2 niezachowania wynagrodzenia za prace w
z:wiez\;u z udzialem w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu.

2.'¿i\. /ii wniosku o wyplacenie ekwiwalentu pienigznego za udzial czlonków OSP w
dzi:^ a.':iach ratowniczych lub szkoleniach poZarniczych stanowi zalqcznik Nr1 do
rr i r: i :,j szeg o Zarzqdzenia.
3.Vr::ór potwierdzenia udziatu czlonków OSP w dziataniach ratowniczych lub
szk:;.:niach poZarniczych stanowi zalqcznik NR 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

$ 3 "i. Fodstawq dokonania zbudhetu gminy Jqdrzejów wydatków na wyptatq
sf¡,,'',vslg¡tów pienigZnych w danym roku budZetowym jest przygotowany przez
zarts:l OSP preliminarz wydatków, zloZony do Urzgdu Miejskiego w Jqdrzejowie w
terr^irie do 30 wrzeénia poprzedniego roku, zaopiniowany pod wzglgdem
f'r1r3.'¡r-sry.znym pzez pracownika prowadz4cego sprawy zapewnienia gotowoéci
boj c "';ej jed nostek OS P, oraz zaakceptowa n i a pzez B u rm istrza J qd rzej owa.

2.Wyptata naleZnego ekwiwalentu pienigznego nastgpowaó bqdzie w
nas-i:ujqcym trybie i zasadach:

i') toszczególne jednostki OSP sktadaiq dokumenty do Urzgdu Miejskiego w
Jgdrzejowie w okresach kwartalnych- najpóZniej 14-dni po uptywie kazdego
xwartafu, podpisane pzez Prezesa OSP ,których wzory stanowiq zalqczniki
Nr 1-2 do zarzqdzenia.

:tr pracownik Urzgdu Miejskiego prowadzqcy sprawy zapewnienia gotowoéci
cojowej OSP, zwany dalej ,,pracownikiem" ;

s:rawdza dokumenty pod wzglgdem merytorycznym i formalno -rachunkowym
::az poddaje je weryfikacji .
:) ekwiwalent bgdzie wyptacany kwartalnie z budZetu gminy Jgdrzejów w kasie
-;."zgdu Miejskiego lub na wskazane konto osobiste czlonka OSP gminy
:Ecrzejów w terminie 14 dni od daty zlo2enia wniosku przez prezesa OSP.

.1 , 1. W sytuacji uczestnictwa w dzialaniach ratowniczych poza terenem
'.,.;,:asflego dzialania,jednostka OSP niezwlocznie sklada do Urzqdu Miejskiego w

/ l'--t1'---/
L



-lqcrzejowie takze dokumenty potwierdza¡qce faktyczne koszty udzialu jednostki
3SP w dzialaniu ratowniczym np faktury zakupu lub napraw, protokoly policji,
-bezpieczyciela obejm ujqce :

a. zuZycie paliwa,
a', zu2ycie érodków gaéniczych neutralizatorów i sorbentów,
c) wyZywienie uczestników dziatania ratowniczego,
C; koszty awarii, uszkodzenia lub utraty mienia jednostki OSP.

2 .F,'acownik w ciqgu 14 dni od dnia zakonczenia dzialania ratowniczego paza
terenem dzialaniajednostki OSP, na podstawie dokumentów , o których mowa w ust.
1 s¡;:rzqdza zestawienie poniesionych kosztów, uwzglgdniajqc faktyczne koszty
udz a."; jednostki OSP w dzialaniu ratowniczym i przekazuje je do wlaéciwego organu
Pov,'iatcwej Strazy Pozarnej w Jgdrzejowie celem zwrotu poniesionych kosztów.

$ 5" 'r.e zloZenie pzez OSP w wymaganym terminie dokumentów , o których mowa
vv 3 2 skutkowaó bgdzie nie wyplaceniem ekwiwalentu pieniqznego dla czlonków
tej j .cJrostki  OSP.

$ 13 ',tjykonanie zarzqdzenia powierza sig pracownikowi prowadzqcemu sprawy
zace,runienia gotowoéci bojowej OSP w Urzqdzie Miejskim w Jgdrzejowie i
Sre r:.^,lkowi Gminy.

$7 Zerzqdzenie podlega ogloszeniu w jednostkach OSP gminy Jqdrzejów

g 8 Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem 01 wrzeénia2015 roku dotyczy rozliczeñ
vrr n.,'i-, okreélonych poczqwszy od lV kwartalu 2015 r.

BURMISTRZ --_1
Miasta Jgdrzejowa ,/

' .  : ,  " -  "La¡ 'Á- ' - "L ,
Marcin Piszczek
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