ZARZĄDZENIE NR ORG.0050.712.2022
WÓJTA GMINY GORZYCE
z dnia 30 czerwca 2022 r.
w sprawie określenia sposobu wykonania Uchwały Nr XXXVII/363/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia
28 lutego 2022r. w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych
Straży Pożarnych Gminy Gorzyce.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2022 r.,
poz. 559 ze zm.) w związku z uchwałą Nr XXXVII/363/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy
Gorzyce, zarządza się co następuje:
§ 1. 1. Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu,
zwany dalej „ekwiwalentem”, wypłacany jest na podstawie złożonego wniosku.
2. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu może złożyć strażak - ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy
Gorzyce.
3. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział strażaka – ratownika w działaniu ratowniczym lub akcji
ratowniczej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
4. Wzór wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział strażaka - ratownika w szkoleniu lub ćwiczeniu stanowi
załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. 1. Wniosek o wypłatę ekwiwalentu należy złożyć do Urzędu Gminy w Gorzycach w terminie do dnia 10go miesiąca następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wodzisławiu Śląskim potwierdzające udział w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu.
§ 3. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1ust. 1, wypłacany jest na rachunek bankowy podany przez strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej we wniosku o wypłatę ekwiwalentu
§ 4. Wykonanie zarządzenia powierzyć Kierownikowi Referatu Kultury, Sportu i Bezpieczeństwa Publicznego
Urzędu Gminy w Gorzycach.
§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr ORG.0050.656.2022 z dnia 18 marca 2022 r.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Wójt Gminy Gorzyce
Daniel Jakubczyk

Id: 72F0EFD5-E722-478F-A213-93DC7D23FE70. Przyjęty

Strona 1 z 3

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr ORG.0050.712.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka – ratownika
W DZIAŁANIU RATOWNICZYM LUB AKCJI RATOWNICZEJ
Wnoszę o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka – ratownika w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, wg stawki godzinowej ustalonej na podstawie Uchwały Nr
XXXVII/363/22 Rady Gminy Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 roku

Dane personalne
Nazwisko:

Imię:

PESEL:

Imię ojca:

Imię matki:

Data i miejsce urodzenia:

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Adres zamieszkania

Województwo:

Dyspozycja wnioskodawcy:

Ekwiwalent pieniężny proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa banku:

…………………………………………………………………………………………….................….
Rodzaj podejmowanych działań
L.p.

Data

Miejsce
działania/zdarzenia

Rodzaj
działania/zdarzenia
ĆW/MZ/P*

Czas
udziału
w godzinach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łączny czas
* MZ – miejscowe zagrożenie, P – pożar, AF-alarm fałszywy, ZR zabezpieczenie rejonu

Pouczenia i oświadczenia
1. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Gorzycach w terminie do dnia 10-go miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim potwierdzające udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
wniosku oraz wypłaty i obsługi ekwiwalentu pieniężnego.

.........................................
(miejscowość, data )
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr ORG.0050.712.2022
Wójta Gminy Gorzyce
z dnia 30 czerwca 2022 r.
Wniosek o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka – ratownika
w szkoleniu lub ćwiczeniu
Wnoszę o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaka – ratownika w szkoleniu lub
ćwiczeniu wg stawki godzinowej ustalonej na podstawie Uchwały Nr XXXVII/363/22 Rady Gminy
Gorzyce z dnia 28 lutego 2022 roku

Dane personalne
Nazwisko:

Imię:

PESEL:

Imię ojca:

Imię matki:

Data i miejsce urodzenia:

Ulica:

Nr domu

Nr lokalu

Kod pocztowy

Miejscowość

Gmina

Adres zamieszkania

Województwo:

Dyspozycja wnioskodawcy:

Ekwiwalent pieniężny proszę przekazać na poniższy rachunek bankowy:

Nazwa banku:

…………………………………………………………………………………………….............
Rodzaj podejmowanych działań
L.p.

Data

Miejsce
szkolenia/ćwiczenia

Czas
udziału
w godzinach

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Łączny czas

Pouczenia i oświadczenia
1. Wniosek należy złożyć do Urzędu Gminy w Gorzycach w terminie do dnia 10-go miesiąca
następującego po miesiącu, w którym zaistniało zdarzenie.
2. Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
w Wodzisławiu Śląskim potwierdzające udział w szkoleniu lub ćwiczeniu.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie niezbędnym do rozpatrzenia
wniosku oraz wypłaty i obsługi ekwiwalentu pieniężnego.

.........................................
(miejscowość, data )
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