WÓJT GMINY
KRASOCIN
ul. Macierzy Szkolnej 1
29-105 Krasocin

Zarządzenie Nr 108/20
Wójta Gminy Krasocin
z dnia 31 grudnia 2020 roku

w sprawie ustalenia zasad gospodarowania mieniem komunalnym i ujętymi w budżecie
Gminy Krasocin środkami finansowymi, przeznaczonymi do wykonywania zadań gminy
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 32 ust.2 i 3 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) w związku
z art. 44 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

1.
W celu zapewnienia prawidłowego, efektywnego i terminowego wykonywania zadań Gminy
Krasocin, zwanej dalej Gminą, w zakresie:
1) wyposażenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej ochotniczych
straży pożarnych działających na terenie Gminy, zwanych dalej Strażami;
2) bezpłatnego umundurowania członków ochotniczych Straży;
3) ubezpieczenia w instytucji ubezpieczeniowej członków Straży i młodzieżowej
drużyny pożarniczej;
4) ponoszenia kosztów okresowych badań lekarskich członków Straży biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych,
ustalam zasady gospodarowania mieniem komunalnym i ujętymi w budżecie Gminy
Krasocin środkami finansowymi, przeznaczonymi do wykonywania zadań gminy określonych
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej, w brzmieniu stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Spraw Obywatelskich

3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJTIINY
IreneuszIGlicińsk

Załącznik do zarządzenia Nr 108/20
Wójta Gminy Krasocin z dnia 31 grudnia 2020 roku.

Zasady gospodarowania mieniem komunalnym i ujętymi w budżecie Gminy Krasocin
środkami finansowymi, przeznaczonymi do wykonywania zadań gminy określonych
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
1. Ogólne zasady wydatkowania środków budżetowych przeznaczonych do
wykonywania zadań Gminy określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
1. Wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań gminy określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej obejmują w szczególności:
1) opłaty za dostawę energii elektrycznej, energii ciepinej, gazu, wody, odprowadzenie
ścieków i wywóz odpadów komunalnych,
2) opłaty za usługi telekomunikacyjne związane wyłącznie z zabezpieczeniem gotowości
bojowej,
3) koszty remontów budynków i pomieszczeń wykorzystywanych na potrzeby Straży
w zakresie zabezpieczenia gotowości bojowej,
4) koszty remontów i przeglądów technicznych samochodów pożarniczych,
5) koszty remontów, konserwacji, legalizacji i przeglądów technicznych sprzętu
przeciwpożarowego i ratowniczego,
6) zakup etyliny, oleju napędowego i materiałów eksploatacyjnych,
7) koszty zakupu części zamiennych do samochodów, sprzętu przeciwpożarowego i
ratowniczego,
8) koszty zakupu sprzętu ochrony osobistej i umundurowania,
9) koszty zakupu sprzętu specjalistycznego do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi
lub innymi miejscowymi zagrożeniami,
10)koszty ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków członków Straży
biorących udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, szkoleniach oraz młodzieżowych
drużyn pożarniczych,
1 l)koszty ubezpieczenia nieruchomości i mienia ruchomego przekazanego przez urząd
miasta do użytkowania przez Straż,
12)koszty okresowych badań lekarskich członków Straży biorących bezpośredni udział w
działaniach ratowniczych,
13)inne opłaty związane z zapewnieniem gotowości bojowej Straży.
2. Wydatki przeznaczone na wykonywanie zadań Gminy określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej dokonywane są wyłącznie w oparciu o plan finansowy.
3. Zarządy Straży zgłaszają za pośrednictwem Referatu Spraw Obywatelskich
propozycje do planu wydatków na wykonywanie zadań gminy określone w przepisach
o ochronie przeciwpożarowej, w ramach obowiązującej procedury opracowywania
projektu budżetu miasta, w terminie do dnia do 1 września każdego roku
poprzedzającego rok objęty projektem budżetu.
4. Oświadczenia woli w zakresie zaciągania zobowiązań w celu realizacji planu
wydatków budżetu gminy przeznaczonych do wykonywania zadań Gminy
określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej składa Wójt Gminy
z zachowaniem przepisów ustawy o finansach publicznych i zamówieniach

publicznych oraz „Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości
szacunkowej nie przekraczającej 30 000 euro w Urzędzie Gminy Krasocin"
(Zarządzenie Nr 5 1/18 Wójta Gminy Krasocin z dnia 26 czerwca 2018 r.)
5. Umowy o dostawy, usługi lub roboty budowlane na rzecz Straży oraz wystawiane
w ramach ich realizacji faktury i rachunki winny zawierać warunek bezgotówkowej
formy wnoszenia zapłaty przez Gminę.
6. Realizacja przez Gminę na wniosek Straży zamówień na dostawy, usługi lub roboty
budowlane objętych dofinansowaniem ze środków pochodzących spoza budżetu
gminy odbywa się na zasadach określonych przepisami właściwymi dla danego
rodzaju dofinansowania.
7. Wszystkie wydatki związane z wykonywaniem zadań Gminy określonych
w przepisach o ochronie przeciwpożarowej winny być realizowane w sposób celowy,
oszczędny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych
nakładów.
2. Użyczenie nieruchomości stanowiących własność Gminy na statutową
działalność Straży.
1. Na statutową działalność Straży, Gmina użycza nieodpłatnie niezbędne
nieruchomości.
2. Warunki korzystania z nieruchomości określa umowa użyczenia nieruchomości
stanowiącej własność Gminy zawarta pomiędzy Gminą a Strażą.
3. Gospodarowanie nieruchomymi i ruchomymi skiadnikami mienia gminnego
oddanymi Strażom w nieodpłatne używanie.
1. Ewidencję nieruchomych składników mienia gminnego oddanych Strażom
w nieodpłatne używanie prowadzą Referat Finansowo-Podatkowy Urzędu Gminy
w trybie i na zasadach określonych w przepisach rachunkowości.
2. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz sprzęt i wyposażenie nie będące środkami
trwałymi oraz umundurowanie zakupione przez Gminę, Gmina oddaje zarządom
Straży w nieodpłatne używanie za protokołem podpisanym przez Wójta Gminy
Krasocin i osoby upoważnionej przez zarząd Straży.
3. Referat Finansowo-Podatkowy prowadzi:
1) księgi inwentarzowe oddanych Strażom w nieodpłatne używanie środków trwałych i
„pozostałych środków trwałych",
2) ewidencje oddanych Strażom w nieodpłatne używanie sprzętu i wyposażenia.
4. Straż zobowiązana jest do prowadzenia ewidencji umożliwiającej ustalenie liczby i
rodzaju
środków trwałych, „pozostałych środków trwałych" oraz sprzętu i
wyposażenia nie będących środkami trwałymi, zakupionych przez Gminę i oddanych
Straży w nieodpłatne używanie i umożliwiającej porównanie stanu ilościowego
wykazanego w tej ewidencji z księgami inwentarzowymi i ewidencjami
prowadzonymi przez Referat Finansowy Urzędu Gminy w Krasocinie.
5. Do 15 grudnia każdego roku Straż zobowiązana jest do porównywania stanów
ilościowych wykazanych w prowadzonej ewidencji ze stanem ksiąg inwentarzowych i
ewidencji prowadzonych przez Referat Finansowo-Podatkowy.
6. Stan ilościowy i jakościowy środków trwałych i „pozostałych środków trwałych" oraz
sprzętu i wyposażenia nie będącego środkami trwałymi, zakupionych przez Gminę i

oddanych Strażom w nieodpłatne używanie, podlegają okresowej kontroli przez
upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.
7. Środki trwałe, „pozostałe środki trwałe", sprzęt i wyposażenie nie będące środkami
trwałymi oraz umundurowanie zakupione przez gminę i oddane Strażom
w nieodpłatne używanie może być użytkowane tylko do statutowych celów Straży.
8. W przypadku zniszczenia, kradzieży lub utraty w innych okolicznościach mienia
gminnego oddanego Straży w nieodpłatne używanie, zarząd Straży niezwłocznie
sporządza protokół opisujący okoliczności przedmiotowego zdarzenia i przedstawia
go Wójtowi Gminy, który w oparciu o ocenę stanu prawnego i faktycznego rozstrzyga
o dalszych czynnościach prawnych w tym zakresie.
9. Straż może przedkładać do Referatu Finansowo-Podatkowego propozycję wycofania
z użytkowania oraz usunięcia z ksiąg inwentarzowych łub ewidencji, zakupionych
przez Gminę i oddanych Strażom w nieodpłatne używanie środków trwałych,
„pozostałych środków trwałych", sprzętu lub wyposażenia nie będącego środkami
trwałymi. Rozstrzygnięcie o wycofaniu z użytku oraz usunięciu mienia gminnego
z ksiąg inwentarzowych lub ewidencji podejmuje Wójt Gminy.
4. Zasady użytkowania pojazdów i sprzętu silnikowego w ramach wykonywania
zadań gminy określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
1. Wójt Gminy na podstawie zawartych umów zleceń powierza czynności konserwatora
wskazanym przez zarząd Straży osobom posiadającym wiedzę i umiejętności obsługi
urządzeń przeciwpożarowych i ratowniczych użytkowanych przez Straż oraz
posiadającym prawo jazdy do prowadzenia pojazdów samochodowych przynajmniej
kat. B, C.
2. Szczegółowy zakres zadań i obowiązków konserwatora zawarty jest w umowie
zleceniu.
3. Zakupy paliwa mogą być dokonywane tylko na wskazanych stacjach paliw. Faktury
stanowiące dowód zakupu paliwa bezzwłocznie muszą być dostarczone do Urzędu
Gminy w Krasocinie. Ilość zakupionego paliwa konserwator wpisuje do „Miesięcznej
karty drogowej pożarniczego pojazdu samochodowego" lub „Miesięcznej karty
sprzętu silnikowego" bądź „Karty pracy silnika". Konserwator ponosi pełną
odpowiedzialność za wykazane braki paliwa zakupionego do samochodów i innego
sprzętu silnikowego.
4. W przypadku nie wskazania osoby, z którą Wójt Gminy zawiera stosowną umowę i
powierza czynności konserwatora, zarząd Straży wyznacza osobę odpowiedzialną za
tankowanie i rozliczanie paliwa.
5. Samochody przekazane Straży w użytkowanie mogą być wykorzystywane tylko do
celów ratowniczych i ćwiczeń. Użycie samochodu do innego celu może odbywać się
jedynie za zgodą Wójta Gminy.
6. Zarząd Straży włączonej do Krajowego Sytemu Ratowniczo-Gaśniczego typuje
spośród członków posiadających odpowiednie kategorie prawa jazdy i biorących
bezpośredni udział w działaniach ratowniczych po dwóch kierowców na każdy
eksploatowany samochód pożarniczy. Wójt Gminy wytypowanym kierowcom
wystawia zaświadczenia uprawniające do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych
w ruchu drogowym.

7. Koszty użycia samochodu do innych celów niż działania ratownicze i ćwiczenia lub
użycia samochodu bez zgody Wójta Gminy rozliczane będą według ustalonej przez
Wójta Gminy stawki zryczałtowanych kosztów jednego kilometra przebiegu.
5. Badania lekarskie i ubezpieczenia czionków Straży w ramach wykonywania
zadań gminy określonych w przepisach o ochronie przeciwpożarowej.
1.Upoważniony pracownik Urzędu Gminy kieruje na badania okresowe członków OSP
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie
przeprowadzenia okresowych bezpłatnych badań lekarskich członka ochotniczej
straży pożarnej biorącego bezpośredni udział w działaniach ratowniczych. (Dz. U. z
2009 r. Nr 178, poz. 1380).
2.Badania okresowe przeprowadza lekarza, z którym Urząd Gminy zawarł stosowne
porozumienie.
3.Zarząd Straży 40 dni przed upł ywem okresu, na który zostało wystawione
zaświadczenie o zdolności do bezpośredniego udziału w działaniach ratowniczych
zgłasza pracownikowi Referatu Spraw Obywatelskich potrzebę wykonania
okresowych badań lekarskich członków Straży biorących bezpośrednio udział
w działaniach ratowniczych, przedkładając imienną listę tych członków.
4.Kierowcy, którym wystawiono zaświadczenia uprawniające do prowadzenia pojazdów
uprzywilejowanych zobowiązani są do przestrzegania terminów badań lekarskich i
psychologicznych. Z odpowiednim wyprzedzeniem zgłaszają do pracownika Referatu
Spraw Obywatelskich potrzebę przeprowadzenia badań. Koszty badań tych
kierowców ponosi gmina. Kierowca przedkłada do Referatu Spraw Obywatelskich
zaświadczenia z przeprowadzonych badań.
5.Straże do 30 listopada każdego roku winny przedstawić pracownikowi Referatu Spraw
Obywatelskich listę członków biorących bezpośredni udział w działaniach
ratowniczych, którzy mają być objęci ubezpieczeniem indywidualnym w roku
następnym.
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