
ZARZĄDZENIE NR 11/2020 
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

w sprawie przyznania ryczałtów dla osób funkcyjnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 
na terenie Gminy Czerniejewo 

Na podstawie art. 32 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.  U.  z 2019  
r. poz.   1372,   1518, 1593) w związku z art. 7 ust. 1 pkt. 14 i art. 60 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz.  U.  z 2019  r. poz.    506,    1309, 1571, 1696, 1815).  Burmistrz Miasta i Gminy 
Czerniejewo zarządza co następuje: 

§ 1. Z tytułu bieżącej konserwacji samochodów pożarniczych, sprzętu przeciwpożarowego i sprzętu 
ratowniczo - technicznego w celu zapewnienia gotowości bojowej jednostek OSP. Ustala się miesięczny ryczał 
w wysokości 200 zł brutto oraz podział sprzętu dla każdej z niżej wymienionych osób: 

Pan Michał Górniak konserwator OSP w Żydowie  

Pan Paweł Chmura konserwator OSP w Czerniejewie (Star GBA-Rt 
429 01, JELCZ SCD -37) 

Pan Józef Perek Iveco Magirus i sprzęt silnikowy 

§ 2. Ryczałty dla w/w osób funkcyjnych wypłacane będą na koniec każdego miesiąca. 

§ 3. Ustala się zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności konserwatora sprzętu ratowniczego 
stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia 

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Czerniejewo. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

  Burmistrz 
Miasta i Gminy Czerniejewo 

 
Tadeusz Szymanek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 11/2020 

Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo 

z dnia 19 lutego 2020 r. 

ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
konserwatora sprzętu ratowniczego OSP 

Do szczegółowych zadań i obowiązków konserwatora należy: 

1. Utrzymanie w pełnej sprawności technicznej powierzonych pojazdów, motopomp oraz innego 
nadzorowanego sprzętu eksploatowanego w OSP. 

2. Udział w pracach konserwacyjno - naprawczych powierzonego sprzętu silnikowego. 

3. Zgłaszanie potrzeb w zakresie napraw i remontów w/w sprzętu i pojazdów. 

4. Utrzymywanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia. 

5. Utrzymywanie na samochodach normatywnego wyposażenia w akcesoria i narzędzia. 

6. Wykonywanie innych zadań  zleconych przez naczelnika OSP wynikających z bieżących potrzeb na tym 
stanowisku pracy. 

7. Przygotowanie pojazdu i sprzętu znajdującego się na wyposażeniu pojazdu oraz uczestnictwo 
w przeglądach technicznych sprzętu OSP oraz gotowości operacyjnej organizowanych przez Komendanta 
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej. 

ZAKRES UPRAWNIEŃ 

Celem wywiązania się z obowiązków konserwator ma prawo: 

1. Odmówić wyjazdu samochodem niesprawnym technicznie. 

2. Zgłaszać naczelnikowi OSP niesprawność sprzętu. 

3. Żądać od naczelnika OSP delegowania na kursy doskonalące. 

4. Uzupełniać normatywny zapas akcesoriów i części zamiennych. 

ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI 

Konserwator sprzętu ratowniczego OSP ponosi materialną odpowiedzialność za: 

1. Zniszczenie z jego winy lub pod wpływem alkoholu albo innych środków odurzających samochodu lub 
pojazdu, bądź innego sprzętu. 

2. Kradzież sprzętu z powodu pozostawienia go bez wymaganej ochrony. 

3. Braki w narzędziach i sprzęcie stanowiącym wyposażenie etatowe samochodu i garażu.
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