
ZARZĄDZENIE NR 29.2022 
BURMISTRZA DREZDENKA 

z dnia 21 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych. 

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Drezdenku nr LVIII/363/2022 z dnia 22 lutego 
2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych 
straży pożarnych z terenu gminy Drezdenko, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 455) zarządzam, co następuje: 

§ 1. 1. Podstawą wypłaty ekwiwalentu pieniężnego ustalonego przez Radę Miejską w Drezdenku uchwałą 
nr LVIII/363/2022 z dnia 22 lutego 2022 r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2022 r. poz. 455) jest wniosek zawierający 
wykaz osób uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej szkoleniu lub ćwiczeniu złożony do 
Burmistrza Drezdenka. 

2. Przykładowy wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Inspektor ds. zarządzania kryzysowego i ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim 
w Drezdenku weryfikuje wniosek, o którym mowa w § 1 następnie na jego podstawie sporządza listę wypłat 
ekwiwalentu pieniężnego odrębnie dla każdej ochotniczej straży pożarnej, nie rzadziej niż raz na kwartał. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Inspektorowi ds. zarządzania kryzysowego i ochrony p-poż. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Drezdenka 
 
 

Karolina Piotrowska 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: BD7720EB-7F6A-410B-BEAB-B551A75D5917. Podpisany Strona 1



Załącznik do zarządzenia Nr 29.2022 

Burmistrza Drezdenka 

z dnia 21 marca 2022 r. 

Burmistrz Drezdenka 

     ul. Warszawska 1 

66- 530 Drezdenko 

WNIOSEK 

wykaz osób uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 

lub ćwiczeniu 

przeprowadzonym  w miejscowości  ................................................................................................ 

w dniu ............................. w godz. od .......................  do ............................................................... 

przez  członków  OSP  .................................................................................................................... 

przedmiot  akcji .............................................................................................................................. 

L.p. Nazwisko  i  imię Ilość godzin Uwagi 
1. 2. 3. 4. 
1    
2    
3    
4    
5    
6    
7    
8    
9    
10    

                       Ogółem   

Sporządził: 

………………………………………….. 
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