
UCHWAŁA NR XXIII/190/16
RADY GMINY I MIASTA ODOLANÓW

z dnia 10 listopada 2016 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446 ze zm.), art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 191 ze zm.), Rada Gminy i Miasta Odolanów uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwała określa wysokość wypłacanego ekwiwalentu członkom ochotniczych straży pożarnych za 
uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową 
Straż Pożarną lub Gminę i Miasto Odolanów.

§ 2. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym ustala się na kwotę 12,00 zł 
za każdą godzinę dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

§ 3. Wysokość wypłacanego ekwiwalentu za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę ustala się na kwotę 7,00 zł za godzinę dla członków ochotniczych straży 
pożarnych z terenu Gminy i Miasta Odolanów.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Odolanów.

§ 5. Traci moc uchwała nr VII/45/15 Rady Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 roku 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i szkoleniu pożarniczym.

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016
r. poz. 191 ze zm.) do kompetencji Rady gminy należy ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla
członka ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175
przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku
Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą
godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Dotychczasowy ekwiwalent wypłacany był z budżetu gminy na podstawie uchwały nr VII/45/15 Rady
Gminy i Miasta Odolanów z dnia 27 kwietnia 2015 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych i wynosił 10,00 zł za udział w działaniach
ratowniczych i 5,00 zł za udział w szkoleniach pożarniczych.

Obecny projekt uchwały zakłada zwiększenie stawki za udział w akcji ratowniczej i za udział
w szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Ekwiwalent pieniężny za godzinę udziału w działaniu ratowniczym zaplanowano w wysokości 12,00 zł,
a ekwiwalent za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub gminę zaplanowano w wysokości 7,00 zł.

W tej sytuacji wywołanie uchwały jest uzasadnione.
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