
Uchwała Nr XXVIII/195/08 

Rady Miejskiej w Drezdenku 

z dnia 28 października 2008 roku 

 

w sprawie: ustalenia ekwiwalentu pieniężnego za udział członków ochotniczych straży pożarnych 

z terenu miasta i gminy Drezdenko w akcjach ratowniczych i szkoleniach pożarniczych oraz zasad 

jego wypłacania. 

 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity z 2001r  Dz. U. 142 poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 28 ustawy                

z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229, Nr 

113, poz. 984, z 2003 r.  Nr 52, poz 452, z 2004 r. Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 100, poz. 

835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz. 1410, z 2007 r. Nr 89, poz. 590 i z 2008 r. Nr 163, 

poz.1015 

 

uchwala się co następuje 

 

§ 1 Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wpłacanego z budżetu gminy za udział 

członków ochotniczych straży pożarnych z terenu miasta i gminy Drezdenko w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych w następującej wysokości: 

1.1 Za udział w działaniach ratowniczych w wysokości 10 zł za godzinę. 

1.2 Za udział w szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w 

wysokości 2 zł.  za godzinę.  

 

§ 2 W okresie objętym rozliczeniem wyjazdy do akcji poszczególnych strażaków sumuje się w 

przypadku gdy czas zsumowanych akcji nie wynosi pełnej godziny to zostaje zaokrąglony do 

pełnej godziny w następujący sposób: 

2.1 Do trzydziestej minuty zaokrągla się w dół. 

2.2 Powyżej 30 minuty zaokrągla się w górę. 

 

§ 3 Ekwiwalent wypłaca się na podstawie wykazu sporządzonego przez Kierownika referatu 

spraw obywatelskich i ochrony informacji niejawnych.  

 

§ 4 Wykaz sporządza się na podstawie poświadczeń uczestnictwa w działaniach ratowniczych i 

szkoleniach potwierdzonych przez przedstawiciela Państwowej Straży Pożarnej w Strzelcach 

Kraj. lub Komendanta Miejsko- Gminnego ZOSP RP w Drezdenku. 

 

§ 5 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Drezdenko. 

 

§ 6 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

/-/ Jerzy Skrzypczyński 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Stosownie do Ustawy z dnia 25 lipca 2008r. o zmianie Ustawy o ochronie przeciwpożarowej 

oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. Nr 163, 1015 ) w art. 28 ust. 1 i 2 jest zapis „ 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.”  


