
UCHWAŁA NR XXXII/200/2021 
RADY MIEJSKIEJ W WIŚLICY 

z dnia 28 stycznia 2021 r. 

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 
Wiślica. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej  (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.), Rada Miejska w Wiślicy uchwala co następuje: 

§ 1.  

Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wiślica przysługuje ekwiwalent 
pieniężny za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, w tym również za udział w działaniach ratowniczych 
o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Wiślica, 
zapewniającego ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska oraz szkoleniu organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub gminę w wysokości: 

1. 14 zł (słownie czternaście zł 00/100) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych. 

2. 7 zł (słownie siedem zł 00/100) za udział w szkoleniu pożarniczym. 

3. 14 zł (słownie czternaście zł 00/100) za udział w działaniach ratowniczych o charakterze zabezpieczenia 
imprezy publicznej organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 2.  

Traci moc uchwała Nr IX/68/2019 Rady Miejskiej w Wiślicy z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Wiślica. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Jacek Gocyk 
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UZASADNIENIE

do uchwały Nr XXXII/200/2021
Rady Miejskiej w Wiślicy
z dnia 28.01.2021r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego członkom OSP z terenu gminy Wiślica.

Członkowie OSP, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę otrzymują ekwiwalent pieniężny.

Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej,

wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały.

Ekwiwalent za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego przez Prezesa GUS

w Monitorze Polskim na podstawie art. 20 pkt. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r.

o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia

ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Dotychczas członkowie OSP na terenie gminy Wiślica otrzymują ekwiwalent za udział

w działaniu ratowniczym, oraz o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej

organizowanej przez Urząd Miasta i Gminy Wiślica wynosi - 10.00 zł. /godz. a za szkolenie

6 zł. /godz.

Proponuje się zwiększyć kwotę na - 14 zł za jedną godz. udziału w działaniach

ratowniczych oraz zabezpieczenia imprezy publicznej organizowanej przez Urząd Miasta i

Gminy Wiślica, a za szkolenie organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Urząd

Miasta i Gminy Wiślica - 7 zł za każdą godz.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: C006398B-FBCE-45C6-8A4A-EBB8E23A4390. Podpisany Strona 1


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Ustęp 1
	Paragraf 1 Ustęp 2
	Paragraf 1 Ustęp 3

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Załącznik

