
UCHWAŁA NR XXXVI/289/2017
RADY GMINY NOWE OSTROWY

z dnia 29 listopada 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną oraz gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.  Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1875)  w związku z art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) Rada Gminy Nowe Ostrowy uchwala, 
co następuje:

§ 1.  Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
działających na terenie Gminy Nowe Ostrowy, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę  
w następujących wysokościach:

1) za każdą godzinę udziału członków Ochotniczych Straży Pożarnych w działaniach ratowniczych 
w kwocie 16,00 zł za godzinę;

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną oraz gminę w wysokości 10,00 zł za godzinę.

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXVII/161/2009 Rady Gminy Nowe Ostrowy z dnia 25 lutego 2009 roku 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną oraz gminę.

§ 3. Środki na wydatki przewidziane w § 1 będą pokrywane z budżetu Gminy Nowe Ostrowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowe Ostrowy.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 oraz art. 29 pkt 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) Rada Gminy ustala wysokość ekwiwalentu
członkom ochotniczej straży pożarnej za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, z tym że wysokość ekwiwalentu nie może
przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS 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 (t.j.Dz. U. z 2017 r.
poz.1383,1386,2120) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Gmina zgodnie
z art. 32 ust. 2 i 3 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ponosi koszty wyposażenia, utrzymania,
wyszkolenia i zapewnienia gotowości bojowej OSP oraz koszty bezpłatnego umundurowania,
ubezpieczenia członków OSP i kosztów okresowych badań lekarskich. Członek OSP, który uczestniczył
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu i ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową
Straż Pożarną otrzymuje ekwiwalent pieniężny.

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.
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