
 
UCHWAŁA NR 319/2016 

RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU 
 

z dnia 25 października 2016r. 
 
 
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 i Miasto Jastrowie.    
 
 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2016r. poz.446, poz.1579) w związku z art.28 ust.1 z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z  2016r. poz.191, poz.298, poz.904) - 
 

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                                     -  15,00 zł za każdą godzinę, 
2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub Gminę i Miasta Jastrowie                                              -  7,50 zł za każdą godzinę.  
  
 §2. Uchwała ma zastosowanie do ekwiwalentów należnych od dnia 1 stycznia 2017r. 
  

§3. Traci moc uchwała Nr 145/2012 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 
25 października 2012r. 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.    
 

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

§5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



UZASADNIENIE 
 

do uchwały Nr 319/2016  Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2016r.                      
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 i Miasto Jastrowie. 
 
 

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz.U. z  2016r. poz.191 ze zm.) - do właściwości rady gminy należy ustalanie wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę.    

Obowiązująca aktualnie wysokość ekwiwalentu wynika z uchwały Nr 145/2012 Rady 
Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25 października 2012r. 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 i wynosi:    

1) za udział w działaniu ratowniczym - 12,00 zł za każdą godzinę, 
2) za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę - 6,00 zł za każdą godzinę. 
  Projekt uchwały przewiduje zwiększenie wysokości ekwiwalentu - odpowiednio do 15 
zł za udział w działaniu ratowniczym i do 7,50 zł za udział w szkoleniu pożarniczym. 

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 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz.U. z 2016r. poz.887) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Według komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 sierpnia 
2016r. w sprawie przeciętnego wynagrodzenia w drugim kwartale 2016r. (M.P. z 2016r. 
poz.782) - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2016r. ustalone na podstawie art.20 
pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych wyniosło 4019,08 zł. 

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

 
 
 


