Projekt
z dnia 9 czerwca 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY WARLUBIE
z dnia 18 czerwca 2020 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Warlubie
Na
podstawie
art. 18 ust. 1 w związku
z art. 7 ust. 1 ustawy
z dnia
8 marca
1990 roku
o
samorządzie
gminnym
(Dz.U.
z 2020 r.
713),
w związku
z art. 28 ust. 1 i 2
ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2020 r. poz. 961) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu za udział w:
1) działaniach ratowniczo – gaśniczych w kwocie 16,00 zł za godzinę;
2) szkoleniu pożarniczym, organizowanym przez Państwowa straż Pożarną w kwocie 8,00 zł za godzinę.
§ 2. Ekwiwalent będzie wypłacany za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym, wg zasady: od chwili wyjazdu do powrotu samochodu pożarniczego do siedziby jednostki. Czas
ustala się w zaokrągleniu do pełnych godzin i półgodzin z tolerancją do 15 minut (zatem mniej niż 15 minut zaokrągla się w dół, 15 minut odpowiednio do pół lub do pełnej godziny - zaokrągla się w górę).
§ 3. Ekwiwalent będzie wypłacany w kasie Urzędu Gminy w Warlubiu do 12 dnia następnego miesiąca, po
upływie każdego kwartału, na podstawie list przedłożonych i podpisanych przez naczelnika jednostki oraz
zatwierdzonych przez komendanta gminnego. Naczelnik przekazuje listy w terminie do 6 dnia następnego
miesiąca po upływie każdego kwartału.
§ 4. Traci moc uchwała nr V/34/11 Rady Gminy Warlubie z dn. 31 marca 2011 r. w sprawie ekwiwalentu
pieniężnego dla członków Ochotniczych straży Pożarnych z terenu gminy Warlubie.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie przeciwpożarowej członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej
przysługuje ekwiwalent pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu strażackim. Wysokość
ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa
Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na
podstawie art. 20 pkt 1, lit. b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych. Przyjęta stawka za jedną godzinę działania ratowniczego nie przekracza 1/175
części tego wynagrodzenia.
Wójt Gminy Warlubie
Krzysztof Michalak
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