
Uchwała  Nr XLVII/477/2018 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 marca 2018  r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 

 lub szkoleniach pożarniczych 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 21990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, Dz. U. z 2017 r. poz. 2232) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy 

z dnia 24 stycznia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, Dz. U. 

z 2017 r.  poz. 1169) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Masłów, który uczestniczył w 

działaniu w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. 

 

§ 2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym wynosi 15 zł.  

   

§ 3. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym poza terenem gminy Masłów wynosi 7,50 zł.  

 

§ 4. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym organizowanym na terenie gminy Masłów wynosi 3 zł. 

 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXI/144/12 Rady Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. 

 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

                                            

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów   

        /-/ Sylwester Wojtyna   



UZASADNIENIE 

 

 

Na terenie gminy Masłów funkcjonuje 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 

których statutowym działaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 

miejscowymi zagrożeniami. ustawowym obowiązkiem gminy jest finansowanie ochotniczych 

straży pożarnych w zakresie określonym właściwymi przepisami. W przedmiocie niniejszej 

uchwały jednym z obowiązków rady gminy w świetle art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 roku o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.) jest ustalanie 

wysokości ekwiwalentu, a jego wypłata – zgodnie z art. 29 wyżej wymienionej ustawy – 

pochodzi z budżetu gminy.  

 Obowiązująca aktualnie wysokość ekwiwalentu pochodzi z uchwały Nr  XXI/144/12 Rady 

Gminy Masłów z dnia 30 maja 2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz 

szkoleniach pożarniczych i wynosi: 

a) 12 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 

b) 6 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym poza terenem 

gminy Masłów, 

c) 3 zł każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym na terenie gminy 

Masłów. 

 Projekt uchwały przewiduje zwiększenie wysokości ekwiwalentu – odpowiednio do 15 zł 

za udział w działaniu ratowniczym i do 7,50 zł za udział w szkoleniu pożarniczym 

organizowanym poza terenem gminy oraz pozostawienie na dotychczasowym poziomie kwoty 

ekwiwalentu 3 zł za udział w szkoleniu pożarniczym na terenie gminy Masłów. 

 W świetle art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 736, z późn. zm.) 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. 20pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 

(Dz. u. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu ratowniczym.  

 Wysokość proponowanego ekwiwalentu spełnia wymienione wyżej wymagania. Według 

komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2018 roku w sprawie 

przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2017 roku (M.P. z 2018 r. poz. 181) 

przeciętne wynagrodzenie w czwartym kwartale 2017 roku ustalone na podstawie art. 20 pkt 2 

ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 

Społecznych (Dz. u. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) wyniosło 4516,69 zł.  

ponadto należy mieć na względzie , że – w odniesieniu do ostatnich niespełna sześciu lat – 

kwoty ekwiwalentu dla strażaków OSP z terenu gminy Masłów za udział w działaniu 

ratowniczym i w szkoleniu pożarniczym pozostawały na niezmiennym poziomie, mimo 

systematycznego wzrostu przeciętnego wynagrodzenia w skali kraju.   

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

      /-/ Sylwester Wojtyna  


