
             PROJEKT 

 

UCHWAŁA Nr ……/2021 

RADY GMINY PRZEMĘT 

z dnia 29 listopada 2021 r.   

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  

ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Przemęt. 

 

 

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

gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ze zm.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 

r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) uchwala się co następuje: 

 

§1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej 

straży pożarnej z terenu Gminy Przemęt: 

1. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym – 21,00 zł (słownie: dwadzieścia 

jeden złotych). 

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę – 8,00 zł (słownie: osiem złotych). 

 

§2. Traci moc Uchwała Nr 224/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 

Przemęt.  

 

§3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przemęt. 

 

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 

 

§5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Elżbieta Wita 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr ………./2021 z dnia 29 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 

Przemęt. 

 

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

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 roku, poz. 869 ze zm.) Rada Gminy ustala wysokość 

ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych członkom 

ochotniczych straży pożarnych. Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 

przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 

291 ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

Zgodnie z obowiązującą Uchwałą Nr 224/2020 Rady Gminy Przemęt z dnia 29 grudnia 2020 

roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych 

z terenu Gminy Przemęt wysokość ekwiwalentu wynosi: 

1. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 16,50 zł 

2. za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę 6,00 zł. 

Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie w wykonywaną pracę 

szczególnie w dobie pandemii SARS-coV-2 strażaków ochotników z terenu naszej gminy 

proponujemy podwyższenie ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych do 21,00 zł 

oraz za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez PSP i Gminę do 8,00 zł. 

Wójt Gminy Przemęt przychylił się do wniosku Zarządu Oddziału Gminnego 

ZOSP RP w Przemęcie i wystąpił do Przewodniczącego Rady Gminy w Przemęcie  

z inicjatywą uchwałodawczą w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie przedmiotowej uchwały 

ustalającej wysokość ekwiwalentu dla członków OSP z terenu gminy Przemęt. 

 


