UCHWAŁA NR XLIV/254/18
RADY MIEJSKIEJ W DOBIEGNIEWIE
z dnia 26 czerwca 2018 r.
w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2017 roku, poz. 1875 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 roku, poz. 736 ze zm.) Rada Miejska w Dobiegniewie uchwala, co
następuje:
§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew w wysokości:
a) 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
b) 5,00 zł (słownie: pięć złotych 00/100) za każdą godzinę w szkoleniu pożarniczym.
§ 2. Traci moc uchwała nr XL/229/18 Rady Miejskiej w Dobiegniewie z dnia 22 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dobiegniew.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Dobiegniewa.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Dobiegniewie
Marek Kowalczyk
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UZASADNIENIE
W związku z obowiązującą ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
ustawodawca przewidział możliwość ustalania przez organ stanowiący gminy, ekwiwalentu dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych oraz
szkoleniach pożarniczych. Korzystając z możliwości przewidzianych w ustawie proponuje się
ustalić ekwiwalent dla członków jednostek biorących udział w działaniu ratowniczym w wysokości
15,00 zł za godzinę oraz 5,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Maksymalna
wysokości stawek 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.
Projekt uchwały sporządzony został na podstawie wniosku wszystkich Prezesów
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta i gminy Dobiegniew w sprawie podniesienia
stawki godzinowej za udział w działaniach ratowniczo- gaśniczych członków OSP.
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