
 

UCHWAŁA Nr  XXXV/364/13 

RADY GMINY ZŁOTÓW 

z dnia 11 lipca 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 

straży pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz               

w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.                           

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia               

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380,                    

z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908)  Rada Gminy Złotów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych           

z terenu Gminy Złotów, którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych, w wysokości 12 zł 

za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. 

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych                

z terenu Gminy Złotów, którzy uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę, w wysokości 9 zł za każdą godzinę udziału                        

w szkoleniu pożarniczym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złotów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/201/08 Rady Gminy Złotów z dnia 23 października 

2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie   
do uchwały Nr XXXV/364/13 Rady Gminy Złotów 

z dnia 11 lipca 2013 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy Złotów za udział w działaniu ratowniczym oraz w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

 

 

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

przeciwpożarowej  (Dz. U. z   2009 r. Nr 178, poz. 1380, z 2010 r. Nr 57, poz. 353, z 2012 r. poz. 908) 

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 przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.    

          Stosownie do Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 maja 2013 r. 

(M.P. z 2013 r. poz. 392) przeciętne wynagrodzenie w pierwszym kwartale 2013 r. wyniosło   
3.740,05 zł, co oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 21,37 zł za każdą 

godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.    

          Rada Gminy Złotów ustaliła ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 

Gminy Złotów uczestniczących w działaniach ratowniczych w wysokości 12 zł za godzinę oraz za 
uczestnictwo w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Złotów w wysokości 9 zł za godzinę. 

 

        


