
Wójt Gminy

Łysomice

Zarządzenie nr 0050.24.2022

Wójta Gminy Łysomice

z dnia 10 marca 2022 roku.

w sprawie ryczałtu pieniężnego za utrzymanie stałej gotowości bojowej 
Ochotniczych Straży Pożarnych na terenie Gminy Łysomice.

Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 
ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) zarządza się co 
następuje:

§ 1.

1. Z dniem 1 stycznia 2022 r. ustalam ryczałt pieniężny za utrzymanie stałej 
gotowości bojowej jednostek OSP na terenie Gminy Łysomice dla:

1) Komendanta Gminnego za używanie własnego pojazdu do celów 
służbowych, z limitem przebiegu 300 km miesięcznie dla pojazdu 
powyżej 900 cm3 w wysokości określonej Rozporządzeniu Ministra 
infrastruktury z dnia 25 marca 2002 r. w sprawie warunków 
ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do 
celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i 
motorowerów niebędących własnością pracodawcy ( Dz. U. z 2002 r 
nr 27 poz. 271 ze zm.) - ryczałt wypłacany miesięcznie -

2) Kierowców - konserwatorów 4 razy w roku w miesięcznym 
rozliczeniu:

a. OSP Papowo Toruńskie w wysokości 1400 zł,
b. OSP Lulkowo w wysokości 1300 zł ,
c. OSP Kamionki Duże w wysokości 750 zł,
d. OSP Gostkowo w wysokości 450 zł,
e. OSP Turzno w wysokości 400 zł.

2. Zobowiązuje Prezesów poszczególnych jednostek OSP w porozumieniu 
z Komendantem Gminnym OSP do podania imiennego wykazu kierowców 
konserwatorów w jednostkach,

3. Na podstawie wniosku Prezesa jednostki i Komendanta Gminnego 
powyższy ryczałt przysługujący kierowcom konserwatorom może być 
wstrzymany w przypadku niewywiązywania się z zakresu czynności.



§2.

Zobowiązuje się Naczelników w/w jednostek OSP do dysponowania sprzętem 
pożarniczym oraz nadzoru nad jego prawidłową eksploatacją i konserwacją.

§3.

Wykonanie zarządzenia powierza się pracownikowi Urzędu Gminy Łysomice 
odpowiedzialnemu za sprawy ochotniczych straży pożarnych.

§4.

Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

GMINY

mgr inż. Piotr Kowal



Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr
Wójta Gminy Łysomice
z dnia

ZAKRES CZYNNOŚCI, UPRAWNIEŃ I ODPOWIEDZIALNOŚCI 
Kierowcy-konserwatora sprzętu ratowniczego OSP

Imię i nazwisko.........................................................................................................
Kierowca-konserwator OSP w................................................................................... 
Na podstawie załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr Wójta Gminy Łysomice ustalam dla 
Pana następujący zakres czynności, uprawnień i odpowiedzialności.

I. Zakres szczegółowych zadań i obowiązków
Do obowiązków kierowcy-konserwatora należy:

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

2) Wykonywanie bieżących drobnych napraw pojazdów samochodowych, sprzętu 
silnikowego oraz urządzeń specjalistycznych na pojazdach samochodowych. 
A w przypadku gdy wykryte usterki nie są możliwe do usunięcia we własnym 
zgłoszenie, po wcześniejszym poinformowaniu Naczelnika OSP, konieczności 
naprawy lub remontu pracownikowi Urzędu Gminy odpowiedzialnemu za 
prowadzenie spraw ochrony przeciwpożarowej.

3) Sprawdzanie stanu technicznego pojazdów samochodowych, zainstalowanych 
na pojeździe urządzeń specjalistycznych.

4) Wykonywanie czynności obsługi codziennej w zakresie przygotowania do 
pracy pojazdów samochodowych, urządzeń specjalistycznych zainstalowanych 
na pojeździć samochodowym, aparatów powietrznych i sprzętu silnikowego 
będącego na wyposażeniu jednostki OSP.

5) Terminowe przeprowadzanie badań technicznych pojazdów samochodowych 
w stacji kontroli pojazdów.

6) Prowadzenie wymaganej odrębnymi przepisami dokumentacji oraz rozliczenia 
kart drogowych i kart pracy sprzętu.

7) Dbanie o terminowe zawieranie umów ubezpieczenia pojazdów.
8) Przestrzeganie bezpiecznych warunków w czasie jazdy, obsługi pojazdów i 

sprzętu silnikowego.
9) Utrzymanie czystości w pomieszczeniach na powierzony sprzęt i urządzenia.
10) Zapewnienie bezpiecznych warunków jazdy pasażerom oraz przestrzeganie 

obowiązujących przepisów w zakresie prowadzenia i eksploatacji pojazdów.
11) Utrzymanie w samochodzie normatywnego wyposażenia w akcesoria i 

narzędzia.
12) Dokumentowanie w sposób czytelny, nie budzący wątpliwości zużycia paliwa 

przez pojazdy samochodowe, sprzęt silnikowy oraz urządzenia specjalistyczne 
zainstalowane na pojazdach samochodowych OSP, oraz terminowe 
sporządzanie i rozliczanie kart drogowych i kart pracy sprzętu.

13) Wykonywanie innych zadań zleconych przez Naczelnika OSP wynikających z 
bieżących potrzeb.

14) Zgłaszanie Naczelnikowi jednostki OSP niesprawności sprzętu.
15) Przygotowanie pojazdu i sprzętu oraz uczestniczenie w przeglądach 

technicznych organizowanych przez Komendanta Miejskiego Państwowej 
Straży Pożarnej, bądź Komendanta Gminnego Związku OSP RP.

16) Uczestnictwo w szkoleniach pożarniczych strażaków OSP organizowanych w 
jednostce OSP oraz przez Państwową Straż Pożarną.



II. Zakres uprawnień kierowcy-konserwatora
Celem wywiązywania się z obowiązków kierowca-konserwator ma prawo:

1) Odmówić wyjazdu samochodem niesprawnym technicznie.
2) Odmówić dysponentowi jazdy w warunkach mogących narazić prowadzony 

pojazd na uszkodzenie lub wypadek.
3) Żądać od dysponenta potwierdzenia przebytej trasy i czasu jazdy w karcie 

drogowej.
4) Odmówić przewozu osób będących w stanie nietrzeźwym.
5) Odmówić przewozu materiałów cuchnących, żrących i łatwo palnych.
6) Uzupełniać normatywny zapas akcesoria i części zamiennych.

III. Zakres odpowiedzialności konserwatora-kierowcy OSP 
Kierowca-konserwator sprzętu OSP ponosi materialną odpowiedzialność za:

1) Zniszczenie, z jego winy lub pod wpływem alkoholu lub innych środków 
wpływających na sprawność psychomotoryczną, samochodu, urządzeń 
specjalistycznych i sprzętu powierzonego do utrzymania w pełnej sprawności 
technicznej.

2) Nieuzasadnione zużycie paliwa w ilościach ponadnormatywnych.
3) Kradzież sprzętu z powodu pozostawienia go bez wymaganej ochrony.
4) Braki w narzędziach i sprzęcie stanowiącym wyposażenie etatowe samochodu 

i garażu.
5) Odbytą jazdę samochodem, która nie została zaakceptowana przez 

dysponenta.
Zakres wykonywania prac przez kierowcę-konserwatora podlega kontroli 
przez Naczelnika Jednostki OSP, Komendanta Gminnego Związku OSP RP, 
oraz pracownika realizującego zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej 
w Urzędzie Gminy Łysomice
Kierowcy- konserwatorowi z tytułu utrzymywania sprzętu w gotowości bojowej 
przysługuje miesięczny ryczałt w wysokości
Oświadczam, że przyjmuję ustalony zakres obowiązków, uprawnień i 
odpowiedzialności do wiadomości i stosowania w praktyce.

Podpis kierowcy konserwatora


