
 

UCHWAŁA Nr XIII/108/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 marca 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który uczestniczył 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 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 

o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 191) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, który 

uczestniczył w działaniu ratowniczym, w wysokości 12,00 zł. (słownie: dwanaście złotych) za 

każdą godzinę udziału w tym działaniu oraz 4,00 zł. (słownie: cztery złote) za każdą godzinę 

udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Sochocin, zwany w dalszej części uchwały ekwiwalentem. 

§ 2. Środki na wypłatę ekwiwalentu zabezpieczane są corocznie w budżecie gminy Sochocin 

w dziale 754, rozdziale 75412. 

§ 3. Ekwiwalent, o którym mowa w § 1 nie przysługuje członkowi Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który za czas nieobecności w pracy uzyskał wynagrodzenie na podstawie odrębnych 

przepisów. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/115/2008 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 grudnia 2008 roku 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XIII/108/2016 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 17 marca 2016 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży 

Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 191) członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył  

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada 

gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 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 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. U. z 2015 r., poz. 748 ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany  

z budżetu gminy. 

Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia uczestnika działania ratowniczego zasadnym 

jest zróżnicowanie wysokości wypłacania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym  

i za udział w szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent, o jakim mowa w art. 28 wskazanej ustawy, 

stanowi równoważnik, odpowiednik wkładu wniesionego przez członka OSP, w postaci 

czasu, wysiłku i zdrowia, w ochronę przeciwpożarową, czyli w działanie mające na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia innych osób lub ochronę środowiska przed pożarem, klęską 

żywiołową lub innymi zagrożeniami. 

W związku z powyższym przekładam uchwałę. 

 

 

 

 

 


