
UCHWAŁA Nr 125/2008
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU

z dnia 28 października 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
                   pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
                   organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę   

Na podstawie  art.  18 ust.  2 pkt  15 ustawy z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z  2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558,  
Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 
1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 
1457; z 2006 r. Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 173 poz. 1218) 
oraz art. 28 ust.1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z  2002 r. Nr 
147 poz. 1229; z 2003 r. Nr 52 poz. 452; z 2004 r. Nr 96 poz. 959; z  2005 r. Nr 100 poz. 835 
i 836; z 2006 r. Nr 191 poz. 1410; z 2007 r. Nr 89 poz. 590; z 2008 r. Nr 163 poz. 1015) 

Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych  
w wysokości:
1) za udział w działaniu ratowniczym                                               -  8,00 zł za każdą godzinę,
2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub
    gminę                                                                                             -  5,00 zł za każdą godzinę. 

§ 2.  Za udział  w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w okresie od dnia 25 września 2008 r. do dnia 
wejścia  w  życie  uchwały  przysługuje  ekwiwalent  w  wysokości  określonej  w  niniejszej 
uchwale.   

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Jastrowie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



UZASADNIENIE

do uchwały Nr 125/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu
z dnia 28 października 2008r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
                   pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym
                   organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę   

Z dniem 25 września 2008 r. weszła w życie ustawa z dnia 25 lipca 2008 r. z zmianie 
ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych ustaw (Dz. U. nr 163 poz. 1015).

Znowelizowana  ustawa  nadała  radom  gmin  kompetencje  do  ustalenia  wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę.   

Do dnia wejścia w życie ustawy wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustalał Burmistrz 
Gminy i Miasta Jastrowie w drodze zarządzenia. 

Wysokość  proponowanego  ekwiwalentu  pieniężnego  nie  przekracza  1/175 
przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego  
w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 39, poz. 353 z późn. zm.).

Mając powyższe na uwadze podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.  
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