
ZARZĄDZENIE  Nr 0050/45/2022                                                                                                 

Wójta Gminy Polska Cerekiew                                                                                                     

z dnia 6 kwietnia 2022 roku 

 
w sprawie zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom 

ratownikom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za 

udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 
 

  Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) oraz uchwały Nr XXXI/185/2022 

Rady Gminy Polska Cerekiew z dnia 24 marca 2022 roku w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego strażakom ratownikom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Polska Cerekiew za udział w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 
§ 1 

Ekwiwalent pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniu lub ćwiczeniu wypłaca się na podstawie wniosku, którego wzór określa 

załącznik Nr 1 do Zarządzenia. 

§ 2 
Pracownik prowadzący w urzędzie gminy sprawy ochrony przeciwpożarowej 

sprawdza złożone wnioski pod względem merytorycznym, sporządza wykaz osób 

uprawnionych do otrzymania ekwiwalentu i kieruje  do referatu finansowego 

polecenie wypłaty ekwiwalentu. 

§ 3 
1. Strażacy Ratownicy Ochotniczych Straży Pożarnych ubiegający się o wypłatę 

ekwiwalentu zobowiązani są złożyć wniosek, o którym mowa w § 1 za każde 

półrocze do dnia 15 następnego miesiąca rozpoczynającego nowe półrocze. 

2. Ekwiwalent wypłacany jest w kasie Urzędu Gminy lub na indywidualne konta 

bankowe osób uprawnionych do jego otrzymania w półrocznym okresie 

rozliczeniowym w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku. 

 

§ 4 
Traci moc Zarządzenie Nr 0151/21/2009 Wójta Gminy Polska Cerekiew z dnia                   
03 kwietnia 2009 roku w sprawie: zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego 
przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Polska 
Cerekiew  za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 
 

§ 5 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gminy 

Piotr Kanzy 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 

do Zarządzenia Nr 0050/45/2022 

Wójta Gminy Polska Cerekiew 

z dnia 6 kwietnia 2022 r. 

 

Polska Cerekiew dn. ………………………….. 

 

 

 

 

 

 

WNIOSEK 

   Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

(tj.: Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) wnoszę o wypłatę ekwiwalentu pieniężnego za działania ratownicze, 

akcje ratownicze, szkolenia lub ćwiczenia. 

 

Lp. Dzień zdarzenia 
Od 

godz. 

Do 

godz. 

Liczba 

rozpoczętych 

godzin 

Nr ewidencyjny zdarzenia / 

ćwiczenie/ szkolenie 

      

      

      

      

      

Łączna liczba godzin  

 

Należny mi ekwiwalent /pobiorę w kasie Urzędu Gminy/proszę przelać na mój rachunek bankowy nr/:  

                          

 
 
 

          …………………………….. 
 Podpis wnioskodawcy 

 
 

 
 
 
Komenda Powiatowa PSP w Kędzierzynie-Koźlu/ Wójt Gminy potwierdza udział wnioskodawcy w               
ww. działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

 
 
 
…………………………………… 
    Potwierdzenie KP PSP/Wójt 

                                                           

 Niepotrzebne skreślić 

Nazwisko: ……………………………….......... 

Imię :  …………………………………………...           

Kod pocztowy   –    

 

Miejsce zamieszkania – ............................... 

Ulica, nr – …………………………………....... 

OSP – …………………………………........... 


