
UCHWAŁA NR LI/675/2018
RADY GMINY LUBICZ

z dnia 12 października 2018 r.

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych biorących udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 
z 2018 r., poz. 620 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XL/423/2009 Rady Gminy Lubicz z dnia 9 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych biorących udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, zmienionej uchwałą Nr XIX/202/2011 Rady Gminy Lubicz z dnia 
29 grudnia 2011 r. oraz uchwałą Nr VIII/63/2015 Rady Gminy Lubicz z dnia 24 kwietnia 2015 r., 
§ 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny, wypłacany z budżetu gminy dla członków ochotniczych straży 
pożarnych, którzy brali udział w działaniu ratowniczym lub uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości:

1) po 20,00 zł. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym.

2) po 10,00 zł. za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Lubicz.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie 14 dni po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-
Pomorskiego, z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2019 r. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, członkom ochotniczych straży pożarnych biorącym
udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym należy się ekwiwalent pieniężny w wysokości
nie większej niż 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez GUS. Aktualnie wysokość
ekwiwalentu wynosi 10,00 zł. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym oraz 5,00 zł. za każdą
godzinę uczestnictwa w szkoleniu pożarniczym.

Za rok 2017 wypłacono należny ekwiwalent na kwotę 51 980,00 zł. W bieżącym roku, na ten cel
zabezpieczono kwotę 60 000,00 zł.

Z uwagi na zapis art. 28 ustawy, wysokość ekwiwalentu ustala Rada Gminy.
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