
                                                                                                                     
 

Uchwała Nr XXIV/219/08 
Rady Miejskiej w Rymanowie 

z dnia 30 grudnia 2008 r. 
 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów 
 
  
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2002r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.)-        
Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje 
 

 
§ 1 

Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży 
pożarnej w działaniu ratowniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę Rymanów, w wysokości 10 zł.  
 

§ 2 
 

Ustala się wysokość ekwiwalentu za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży 
pożarnej w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę Rymanów   w wysokości 50% stawki ustalonej w § 1. 
 

§ 3 
 

Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Gminy. 
 

§ 4 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 25 września 
2008r.  
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Uzasadnienie: 
 

Nowelizacja ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej         
(Dz.U. z 2008r. Nr 163 poz. 1015) wprowadziła z dniem 24.09.2008r. obligatoryjny tryb 
wypłaty z budżetu gminy ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP biorących udział        
w działaniach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych. Ekwiwalent nie przysługuje tylko 
członkowi ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy , za który zachował 
wynagrodzenie.  

Rada Miejska uzyskała też delegację ustawową do określenia wysokości tego 
ekwiwalentu wypłacanego z budżetu gminy. Działania ratownicze polegające na gaszeniu 
pożaru i likwidacja miejscowego zagrożenia  niosą ze sobą większe ryzyko niż udział w 
szkoleniu pożarniczym, dlatego też zróżnicowanie stawek za udział w gaszeniu pożarów  i 
innych działaniach ratowniczych oraz za udział w szkoleniach wydaje się być zasadne.  

Ustawa określa górną granicę stawki na 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 
ogłaszanego przez Prezesa GUS wynoszącego na chwilę obecną : 2.968,55 zł. brutto. Stawka 
górna za jedną godzinę udziału w akcji ratowniczej wynosi: 16,96 zł.  
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