
UCHWAŁA Nr 238/2010 
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 

 
z dnia 23 lutego 2010r. 

 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy  
                   poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 
                   organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną 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; 
z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz.420, Nr 157 poz.1241) 
oraz art. 28 ust.1 z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tj. Dz. U. z  2009 r. 
Nr 178 poz. 1380)                  

 
Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pienięŜny dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych  
w wysokości: 
1) za udział w działaniu ratowniczym                                             -  10,00 zł za kaŜdą godzinę, 
2) za udział w szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub 
    gminę                                                                                             -  5,00 zł za kaŜdą godzinę.  
  

§ 2. Traci moc uchwała Nr 125/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia  
28 października 2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla 
członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę.    
 

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

§ 4. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2010 r. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 238/2010 Rady Miejskiej 
z dnia 23 lutego 2010 

 
 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy  
                   poŜarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym 
                   organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę    
 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpoŜarowej (tj. z 2009 r. 
Dz. U. Nr 178 poz. 1380) do wyłącznej właściwości rady gminy naleŜy ustalanie wysokości 
ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych za udział  
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ 
PoŜarną lub gminę.    

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie dotychczasowego ekwiwalentu ustalonego 
uchwałą Nr 125/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 28 października 2008 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pienięŜnego dla członków ochotniczych straŜy poŜarnych 
za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez 
Państwową StraŜ PoŜarną lub gminę.    

Wysokość proponowanego ekwiwalentu pienięŜnego 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 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za 
kaŜdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu poŜarniczym. 

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

 


