
                                                                     Uchwała  Nr XXIV/129/2008 
Rady Gminy Rozdrażew   

 z dnia 30 grudnia 2008 r.     

 

              w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży    

              Pożarnych.  

 

Na  podstawie:  art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia  24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2002 r. nr 147  poz. 1229 z późn. zm.) w związku z przepisem art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z 

dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U.  z   2001 r.  nr 142, poz. 1591 ze zm.) uchwala 

się, co następuje:  

§ 1 

Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługuje ekwiwalent 

pieniężny: 

a) w wysokości  6,00 zł  za godzinę  udziału w działaniu ratowniczym, 

b) w wysokości  4,00 zł  za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

 

§  2                                                        

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu Gminy.  

§  3 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu 

począwszy od dnia 25 września 2008 roku. 

 

Przewodniczący  Rady Gminy  

                                                                                     mgr Renata Zych – Kordus  

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie  

 

 

Nowelizacja ustawy o ochronie przeciwpożarowej z dnia 25 września 2008 r. nałożyła na Gminę obowiązek 

wypłaty ekwiwalentu w wysokości nie przekraczającej 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dla członków OSP, którzy biorą czynny udział w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę . 

Proponuje się przyjąć stawki zawarte w projekcie uchwały. Ekwiwalent ma stanowić rekompensatę za czas 

poświęcony działaniom ratowniczym oraz szkoleniu. Wart podkreślenia jest fakt, że system ochrony 

przeciwpożarowej w gminie bazuje   na jednostkach ochotniczych straży pożarnych, a druhowie wykonują 

nieodpłatnie wiele prac  dla poprawy stanu technicznego remiz i sprzętu pożarniczego. W związku z tym,         

że przepisy ustawy weszły w życie z mocą obowiązująca od dnia  25 września 2008 r. uzasadnione jest 

zastosowanie obliczania ekwiwalentu wg. w/w stawek od  dnia obowiązywania ustawy.  

Mając powyższe na uwadze zasadne jest podjęcie uchwały w proponowanym brzmieniu. 

 

       Wójt  Gminy 

       mgr  Mariusz Dymarski  


