ZARZĄDZENIE NR 241/2020
BURMISTRZA WOŁOMINA
z dnia 29 września 2020 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Wołomina nr 185/2019 z dnia 21.06.2019
Na podstawie art. 30 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713
z późn. zm.) w związku z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U.
z 2020 r., Nr 961 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Miejskiej w Wołominie Nr VII-55/2019 z dnia 06 maja
2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr LVII-128/2018 Rady Miejskiej w Wołominie z dnia 5 września 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
w gminie Wołomin zarządza co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu Burmistrza Wołomina nr 185/2019 z dnia 21.06.2020 r w sprawie zasad rozliczania
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w gminie Wołomin wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 4 ust.4 otrzymuje brzmienie: "W celu cokwartalnego naliczenia i wypłaty należnego ekwiwalentu
Prezes lub Naczelnik jednostki OSP przekłada Burmistrzowi Wołomina w terminie do 10 następującego
miesiąca po zakończonym kwartale wniosek (załącznik nr 1) o wypłatę ekwiwalentu za udział
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym, dołączając odpowiednio dokumenty wymienione
w pkt 2 lub pkt.3 oraz Oświadczenia członka OSP dla którego będzie naliczony ekwiwalent w sprawie
zachowania wynagrodzenia (załącznik nr 3)”
2) W §4 dodaje się ust. 9a, który otrzymuje brzmienie: "Wniosek złożony po terminie nie podlega
rozpatrzeniu i wypłacie"
3) W §4 dodaje się ust. 9b który otrzymuje brzmienie: "W przypadku gdy czas udziału członka OSP
w działaniach ratowniczych oraz szkoleniu pożarniczym nie przekracza godziny, zastosowanie ma zasada
proporcjonalności polegającej na przemnożeniu niepełnej godziny przez stawkę godzinową".
§ 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia pozostają bez zmian.
§ 3. Wykonanie
Kryzysowego.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Wołomina
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