
Uchwała Nr XVII/123/2011 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 24 listopada 2011 roku 

 

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Kosakowo za udział w działaniu ratowniczym i w 
szkoleniu pożarniczym. 

 

Na podstawie art. 18 ust, 2 pkt 15 ustawy z dnia  8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. 
jedn. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 
sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t. jedn. Dz. U. z 2009r. Nr 178, poz. 1380 z 
późn. zm.)  

uchwala się, co następuje: 

§ 1 

Ustala się stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych na 
terenie Gminy Kosakowo w wysokości: 

1)  za każdą godzinę udziału w działaniu  ratowniczym – 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 przed dniem 
ustalenia ekwiwalentu, 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu  pożarniczym – 7,50 zł. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3 

Traci moc Uchwała Nr IV/29/93 Rady Gminy Kosakowo z dnia 26 lutego 1993r. w sprawie 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP. 

§ 4 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i 
wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 

 



 

UZASADNIENIE 

W myśl nowego art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej ekwiwalent nadal przysługuje członkowi 
OSP za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym, z wyłączeniem sytuacji, 
gdy zachowuje on prawo do wynagrodzenia pracowniczego.   
W wyniku nowelizacji w dotychczasowej konstrukcji ekwiwalentu z art. 28 ust. 1 w/w ustawy dopuszcza się, 
aby organizatorem szkolenia pożarniczego, za które strażakowi OSP przysługuje ekwiwalent, mogła być nie 
tylko Państwowa Straż Pożarna, ale i także gmina, 
W znowelizowanym zapisie art. 28 ust. 2 w/w ustawy pozostawiono normę o maksymalnej wysokości 
ekwiwalentu, który za godzinę nie może przekroczyć 1/175 kwoty przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego co 
kwartał przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na potrzeby wymiaru rent i emerytur. W związku z tym 
stawkę ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych członków ochotniczych straży pożarnych na terenie 
Gminy Kosakowo przyjęto w maksymalnej wysokości, tj. obowiązującej dotychczas.    
Stawkę za szkolenia,  ponieważ nie dotyczy bezpośredniego udziału strażaków w działaniach ratowniczych, 
ustalono na poziomie niższym.  

 

 

 

 


