
UCHWAŁA NR XIV/90/2015
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 19 listopada 2015 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkowi ochotniczej straży pożarnej.

Na podstawie:

- art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 
1380, z późn. zm.),

- art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), 
Rada Gminy w Sobolewie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej, mającej siedzibę na terenie 
Gminy Sobolew, w wysokości:

1) 10,00 zł za uczestnictwo w działaniu ratowniczym;

2) 5,00 zł za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 
Sobolew.

§ 2. 1. Ekwiwalent pieniężny, w wysokościach ustalonych w § 1, przysługuje za każdą pełną godzinę 
uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Sobolew.

2. Za niepełną godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym, organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Sobolew – wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala się 
proporcjonalnie do wymiaru czasu faktycznego uczestnictwa w działaniu pożarniczym lub w szkoleniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski

Id: 7E340A25-C00D-4471-954E-1660CBBE6BD8. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U.
z 2009 r. Nr 178, poz. 1380, z późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach
ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę
otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Wysokość
ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa GUS, przed
dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia uczestnika działania ratowniczego zasadnym jest
zróżnicowanie wysokości wypłacania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i za udział w szkoleniu
pożarniczym. Ekwiwalent, o jakim mowa w art. 28 wskazanej ustawy, stanowi równoważnik, odpowiednik
wkładu wniesionego przez członka OSP, w postaci czasu, wysiłku i zdrowia, w ochronę przeciwpożarową,czyli
w działania mające na celu ochronę życia, zdrowia i mienia innych osób lub ochronę środowiska przed
pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami. Rada Gminy nie może określić przy tym warunków, od
których spełnienia uzależniona jest wypłata ekwiwalentu dla OSP, do zadań wójta należy określenie sposobu
wykonania uchwały w drodze zarządzenia.

Mając na celu bezpieczeństwo mieszkańców Gminy Sobolew oraz uporządkowanie spraw związanych
z wypłatą ekwiwalentu dla strażaków ochotników biorących udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach
pożarniczych podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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