
UCHWAŁA Nr XXX/184/2017 
RADY GMINY CZERNIKOWO

z dnia 28 grudnia 2017r.

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 2017r. poz.1875) oraz art. 28 ust 1 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991 o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017r.poz.736,l 169)

§ 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
- za udział w działaniu ratowniczym - 21 zł za 1 godzinę .
- za udział w szkoleniach organizowanych przez PSP lub gminę - 7 zł za 1 godzinę .

§ 2. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4.Uchwała wchodzi z dniem ogłoszenia w dzienniku Urzędowym Województwa 
Kujawsko -  Pomorskiego.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIII/93/2012 Rady Gminy z dnia 14.02.2012 r.

uchwala się co następuje:



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 28 ustęp 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciw -  pożarowej 
(Dz. U. z 2017r. poz. 736, 1169) w brzmieniu nadanym przepisami ustawy z dnia 25 lipca 
2008r. o zmianie ustawy o ochronie przeciw pożarowej 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 prze prezesa GUS na podstawie art.20 pkt 2 ustawy o rentach i emeryturach ( 
Dz. U. z 2014r. Nr 39, poz. 353 z póżn. zm.)za kwartał poprzedzający ustalenie ekwiwalentu 
za każdą godzinę udziału w akcji ratowniczej lub szkoleniu.


