
Załącznik Nr ^ do Protokołu Nr XXII/08 
Sesji Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 20.11.2008r.

Uchwała Nr XXII/216/08 

Rady Gminy Lichnowy 

Z dnia 20 listopada 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art.28 ust.l i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 199 lr. o ochronie 

przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz.U. z 2002r. Nr 147, poz.1229 z późn.zm.) Rada Gminy 

Lichnowy uchwala, co następuje:

§1-
Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego :

1) za udział członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym w wysokości -  

12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,

2) za udział członka ochotniczej straży pożarnej w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości -  8 zł 
za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lichnowy.

§3.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentów począwszy 

od dnia 25 września 2008r.



U z a s a d n i e n i e

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Lichnowy z tytułu udziału w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 163, poz.1015) zmieniona 

została treść dotychczasowego art.28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. Artykuł 

powyższy w obecnym brzmieniu zawiera delegację upoważniającą radę gminy do ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży 

pożarnych z tytułu ich uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

Art.28 ust.2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej stanowi, iż wysokość ekwiwalentu 

za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym nie może przekroczyć 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia , ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 

w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia 

ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

Zapis powyższy uprawnia rady gmin do różnicowania stawek ekwiwalentu. 

W związku z powyższym w celu zobiektywizowania zasad wynagradzania członków 

ochotniczych straży pożarnych proponuje się ustalić dwie stawki ekwiwalentu pieniężnego 

tj. 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 8 zł za każdą godzinę 

udziału w szkoleniu pożarniczym.

Propozycje dotyczące w/w stawek zostały zaopiniowane pozytywnie przez członków 

zarządu Gminnego OSP na posiedzeniu w dniu 15.10.2008r.


