
U C H W A Ł A  Nr XIII/93/2012 

RADY GMINY CZERNIKOWO 

z dnia 14 lutego 2012 roku 

 

   

w sprawie : wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej 

straży pożarnej działającej na terenie gminy Czernikowo za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę Czernikowo 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust 1.ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym / Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zmianami / oraz art. 28 ust 

1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej /Dz. U Nr 147, poz. 1229        

z 2002r., z późn. zm./ 

 

 

Uchwala się, co następuje: 

 

 

§ 1 

 

Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży 

pożarnej działającej na terenie Gminy Czernikowo za udział w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Czernikowo  

-  w kwocie odpowiadającej 1/200 za udział w działaniu ratowniczym 

- w kwocie odpowiadającej 1/220 za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP lub 

gminę, 

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 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych / Dz. U. z 2004r. Nr  39, poz.353 z póź. zm./ przed dniem ustalenia ekwiwalentu 

za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

  

§ 2 

 

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernikowo. 

 



§ 4 

 

Uchwała wchodzi w  życie  z dniem podjęcia. 

 

 

§ 5 

 

Traci moc Uchwała NR XVI/104/2008 Rady Gminy z dnia 4 listopada 2008r. 

 

 

 

 

 
 



Uzasadnienie: 
 
 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie p-poż /tekst 

jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z póź, zm./ w brzmieniu nadanym przepisami 

ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz  

niektórych innych ustaw / Dz. U. Nr 163, poz. 1015/, które weszły w życie z dniem 25 

września 2008r., członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniach 

ratowniczych lub szkoleniach organizowanych 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/ na podst.art.20 pkt 2 ustawy o rentach i emeryturach / Dz. 

U. z 2004r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm./ za kwartał poprzedzający ustalenie ekwiwalentu,  

za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu. 

Proponuje się stawkę w/w wynagrodzenia 1/200 za udział w działaniach ratowniczych 

i 1/220 za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP lub gminę.  

Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. W związku z tym, że obecnie taki ekwiwalent 

wypłacany jest 3 jednostkom, co rocznie wzrastał budżet przeznaczony na ten cel.  

W 2010 roku wypłacono ekwiwalent na kwotę 19 550 zł za rok 2009.  

W 2011 roku wypłacono ekwiwalent na kwotę 43 680 zł, za rok 2010  

W tym roku szacuje się , że wypłata ta przekroczy 50 000 zł za udział w akcjach 201l r.  

W związku z tym proponuje się zmianę stawki jak w uchwale. 
 

http://podst.art.20/

