
                                                    Zarządzenie Nr 504/22 

                                                    Wójta Gminy Cmolas 

                                                    z dnia  1  marca 2022 r. 

 w sprawie ustalenia zasad wypłacania ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych  Straży Pożarnych biorących udział w działaniach ratowniczych ,akcjach 

ratowniczych  , szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż 

Pożarną  , Gminę i inne uprawnione podmioty. 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym  (Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn.zm.) w związku z Uchwałą 

Nr XXXV/264/22  Rady Gminy w Cmolasie z dnia 24.02.2022r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Cmolas za udział w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych ,szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach. 

 

                                                  zarządzam co następuje :  

 

                                                                    § 1 

1. Ekwiwalent pieniężny , określony uchwałą Nr XXXV/264/22  Rady Gminy w Cmolasie 

    wypłacany jest na podstawie karty ewidencji udziału w działaniach ratowniczych, akcjach 

   ratowniczych, szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach strażaków ratowników danej OSP      

   sporządzonej przez Prezesa Zarządu danej OSP i potwierdzonej przez Komendę  

   Państwowej   Straży Pożarnej w Kolbuszowej. 

2.Ekwiwalent pieniężny o którym mowa w pkt. 1 wypłacany jest kwartalnie z budżetu Gminy 

  na konto bankowe wskazane przez strażaka ratownika po przedłożeniu kwartalnego  

  zestawienia uczestnictwa strażaka ratownika danej OSP w działaniach ratowniczych ,akcjach 

   ratowniczych , szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach wraz z kartą ewidencji udziału w/w 

   działaniach sporządzoną przez Prezesa  Zarządu danej OSP  i potwierdzonej przez Komendę 

   Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej. 

3.Wzór karty ewidencji udziału w działaniach ratowniczych , akcjach ratowniczych,  

   szkoleniach pożarniczych i ćwiczeniach strażaków ratowników danej OSP Gminy Cmolas 

   stanowi załącznik nr 1 do zarządzenia. 

4.Wzór kwartalnego zestawienia uczestnictwa strażaków ratowników OSP w działaniach 

   ratowniczych , akcjach ratowniczych , szkoleniach pożarniczych , ćwiczeniach stanowi 

   załącznik nr 2 do zarządzenia. 

 

                                                                          § 2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju Gospodarczego  

i Skarbnikowi Gminy.                                   

                                                                          § 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          


