Projekt
Druk nr ........

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH
z dnia .................... 2020 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Słubice za udział w działaniu ratowniczym lub
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Słubice
Na podstawie art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz.U. z 2019 r., poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych mających siedzibę na terenie gminy Słubice.
1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości 25 zł.
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Słubice w wysokości 15 zł.
§ 2. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Słubicach Nr XXX/277/08 z dnia 29 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży
Pożarnych za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Słubic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
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UZASADNIENIE

Na terenie gminy Słubice działają dwie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej, których
ustawowym zadaniem jest walka z pożarami, klęskami i innymi miejscowymi zagrożeniami.
Ustawowym obowiązkiem gminy jest finansowanie Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie
określonym

właściwymi

przepisami.

Jednym

z obowiązków

gminy

wynikającym

z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U.
z 2019 r. poz.1372 z późn. zm.) jest ustalenie ekwiwalentu pieniężnego i jego wypłata
z budżetu gminy. Dotychczasowa Uchwała Rady Miejskiej w sprawie wysokości ekwiwalentu
pieniężnego przysługującego członkom OSP obowiązuje od 29 grudnia 2008 r. i nie była dotąd
aktualizowana. Uchwała w zakresie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP
winna zawierać określenie stawek kwotowo a nie ułamkowo. Ze względu na fakt, iż kwota za
1 godzinę

działań

ratowniczo-gaśniczych

nie może

przekroczyć

1/175

przeciętnego

wynagrodzenia ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, przed dniem
ustalenia ekwiwalentu stawkę za 1 godzinę udziału w działania ratowniczych ustala się na
kwotę 25 zł., natomiast za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym na kwotę 15 zł. W trzecim
kwartale 2019 r. wynagrodzenie ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego
w Monitorze Polskim na podstawie art.20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach
i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych wyniosło 4 931,59 zł. Zatem stawka za
1 godzinę wyniosła 4 931,59 : 175 = 28,18 zł.
Tak więc kwota 25 zł nie przekracza górnej granicy dopuszczalnej wysokości ekwiwalentu.
Skutkiem uchwalenia uchwały będzie stworzenie zgodnej z obowiązującymi przepisami
podstawy prawnej dla wnioskowania przez członków OSP o wypłatę ekwiwalentu z budżetu
gminy.
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