
Zarządzenie Nr .

Wójta Gminy Lichnowy

Z dnia

w sprawie zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym

Celem realizacji postanowień ustawy z dnia 24 sierpnia 199 lr. o ochronie 

przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 z późn.zm.) w zakresie 

dotyczącym wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

z tytułu udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną Wójt Gminy Lichnowy ustala, co następuje:

1. Formalno-prawną podstawą wypłaty ekwiwalentu członkowi OSP jest jego 

przynależność do konkretnej jednostki OSP na terenie gminy Lichnowy należącej do 

Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczpospolitej Polskiej 

i/lub zarejestrowanej w KJRS.

2. Jednostka OSP winna na piśmie zgłosić na każdy rok kalendarzowy do Urzędu Gminy 

Lichnowy listę członków upoważnionych do udziału w akcjach ratowniczych.

1. Podstawą podjęcia przez określoną jednostkę OSP działania ratowniczego jest 

dyspozycja oficera dyżurnego Państwowej Straży Pożarnej dotycząca udziału 

jednostki OSP w działaniu ratowniczym na terenie gminy Lichnowy lub poza jej

§ I-

§ 2 .

terenem.



2. Podstawą do uznania wypłaty za udział członka OSP w szkoleniu pożarniczym jest 

fakt organizacji w/w szkolenia przez Państwową Straż Pożarną lub gminę oraz 

skierowanie konkretnego członka ( członków) OSP na w/w szkolenie przez PSP lub 

gminę.

§ 3 .

1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu za udział członków OSP w działaniu ratowniczym jest 

imienna lista uczestników potwierdzona przez Komendanta PSP lub Oficera Dyżurnego

2. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za udział członka OSP w szkoleniu 

pożarniczym jest imienna lista uczestników szkolenia potwierdzona przez Komendanta 

PSP każdego szczebla ( w zależności, która jednostka PSP jest organizatorem szkolenia) 

lub Komendanta Gminnego OSP ( w przypadku , gdy organizatorem szkolenia jest 

gmina).

3. Wypłata ekwiwalentu następować będzie w ciągu 60 dni po złożeniu stosownej listy 

członków OSP, o której mowa w pkt 3) w kasie Banku Spółdzielczego w Malborku 

O/Szymankowo lub na konta osobiste członków OSP.

PSP.


