UCHWAŁA NR 64/VIII/2019
Rady Miejskiej w Gostyninie
z dnia 28 marca 2019 r.
w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z
2019 r. poz. 506 j.t.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz.U. z 2018 r., poz. 620, j.t. z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie
uczestniczących w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych organizowanych przez
Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miasta Gostynina za każdą godzinę udziału:
1) w działaniach ratowniczych i ćwiczeniach pożarniczych w wysokości 15,00 zł;
2) w szkoleniach pożarniczych w wysokości 7,00 zł;
§ 2.
Ekwiwalent będzie wypłacany w kasie Urzędu Miasta Gostynina w okresach kwartalnych na
podstawie wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach:
1) w działaniach ratowniczych, potwierdzonych przez Komendanta Powiatowego Państwowej
Straży Pożarnej w Gostyninie,
2) szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, potwierdzonych
przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gostyninie,
3) szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Gminę Miasta Gostynina, potwierdzonych
przez Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Gostynina.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina.
§ 4.
Z dniem wejścia w życie niniejszej Uchwały traci moc Uchwała Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w
Gostyninie z dnia 30 października 2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w
Gostyninie zmieniona uchwałą Nr 20/III/10 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 10 grudnia 2010 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr 157/XXVI/08 Rady Miejskiej w Gostyninie z dnia 30 października
2008 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP w Gostyninie.
§ 5.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Andrzej Hubert Reder

UZASADNIENIE
Zgodnie ustawą o ochronie przeciwpożarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 620
j.t. z późn. zm.) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje
ekwiwalent pieniężny.
Wysokość tego 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 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń
Społecznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1270 j.t. z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za
każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest
wypłacany z budżetu gminy.
Zaproponowana w projekcie uchwały wysokość ekwiwalentu mieści się w granicy określonej w art.
28 ust. 2 cytowanej ustawy o ochronie przeciwpożarowej.

