
UCHWAŁA NR XXXIII/272/12
RADY MIEJSKIEJ W PIŃCZOWIE

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom ochotniczych straży pożarnych za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

Gminę. 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229 z późn. zm.) i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001r. Nr 142, poz 1591 z późn. zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym ustala się 
ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/250 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego przez Prezesa 
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed 
dniem ustalenia ekwiwalentu. 

2. Dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę ustala się ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/500 przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu. 

3. Ekwiwalent pieniężny określony w ust. 1 i 2 przysługuje strażakom za każdą godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 2. Podstawę wypłaty ekwiwalentu stanowi lista obecności strażaków potwierdzona (opisana) przez 
merytorycznego pracownika Urzędu Miejskiego w Pinczowie bądź kierownictwo Państwowej Straży Pożarnej. 

§ 3. Wypłata ekwiwalentu następuje po zakończeniu działania ratowniczego lub szkolenia pożarniczego. 

§ 4. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi. 

§ 5. Z dniem, wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XXIX/260/08 Rady Miejskiej 
w Pińczowie z dnia 19 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego członkom 
ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 września 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229), określenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę spoczywa na radzie gminy i winien być określony w drodze 
uchwały. 

Wysokość ekwiwalentu zgodnie z cytowanym wyżej artykułem nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej "Monitor Polski" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 
17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 
353 z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniu pożarniczym. 

Udział w szkoleniach, które z roku na rok są bardziej rozszerzane i w związku z tym coraz dłuższe jest dla 
strażaków obowiązkowy i w znaczny sposób obciąża budżet gminy. Jednocześnie strażak w trakcie szkoleń nie 
jest narażony na takie same zagrożenia jak podczas działań ratowniczych 
w związku z czym zasadne jest zmniejszenie wysokości ekwiwalentu za udział w szkoleniu 
o połowę. 

Id: 1EB4EA36-4628-47F7-8239-6DB160907862. Podpisany
—————————————————————————————————————————————————————————

Strona 1




