
 

                                                                                                                                       Projekt 

 

Uchwała Nr ___________/ 2017 

Rady Gminy Michałowice 

z dnia ________________ 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Nowej Wsi 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017r., poz. 1875) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 736 ze zmianami) Rada Gminy Michałowice 
uchwala, co następuje: 

§ 1 
Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy członkowi 

ochotniczej straży pożarnej w Nowej Wsi w następujących wysokościach:  

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) – 20,00 zł. brutto (słownie: 
dwadzieścia złotych). 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną albo przez Gminę Michałowice – 6,00 zł. brutto (słownie: sześć złotych brutto). 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza Wójtowi Gminy Michałowice. 

 

§ 3 
Traci moc Uchwała Nr XXIII/165/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. 

 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Nowej Wsi. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych 

 

Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej do kompetencji Rady Gminy należy 

ustalenie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. Ekwiwalent nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku 

Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 

za każdą godzinę w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

Obecnie zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (M.P. z 2017 r. 

poz.1012) przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2017r. wynosiło 4 255, 59 zł. co 

oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 24,32 zł za godzinę udziału 

w akcji ratowniczej lub szkoleniu pożarniczym. 

Dotychczasowy ekwiwalent wypłacany był z budżetu gminy na podstawie uchwały 

Nr XXIII/165/2008 Rady Gminy Michałowice z dnia 12 listopada 2008 r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Nowej Wsi 

i wynosił 75% maksymalnej kwoty określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej – co stanowi 18,25 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym związanym z gaszeniem pożarów oraz zwalczaniu klęski żywiołowej, 50% 

maksymalnej kwoty określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej – co 

stanowi 12,16 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym związanych z 

zabezpieczeniem popożarowym obiektów, usuwaniem wiatrołomów, wypadków i kolizji 

komunikacyjnych oraz skutków miejscowych zagrożeń wynikających z działania czynników 

atmosferycznych, w wysokości 25% maksymalnej kwoty, określonej w art. 28 ust. 2 ustawy o 

ochronie przeciwpożarowej – co stanowi 6,08 złotych za każdą godzinę udziału członków 

OSP w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Michałowice.  

Projekt uchwały ustala stawki wysokości ekwiwalentu pieniężnego w formie kwotowej: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym (w rozumieniu art. 2 pkt 2 ustawy z 
dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej) – 20,00 zł. brutto (słownie: 
dwadzieścia złotych brutto); 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną albo przez Gminę Michałowice – 6,00 zł. brutto (słownie: sześć złotych brutto). 

Podane w projekcie uchwały wysokości ekwiwalentu mieszczą się w granicy określonej w 

art. 28 ust. 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej. 

Należy zwrócić uwagę na olbrzymie zaangażowanie strażaków nie tylko w działania 

ratowniczo – gaśnicze ale również w pracach na rzecz społeczności lokalnej Gminy 

Michałowice. 

Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy na rok 

2018. 


