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UCHWAŁA NR XXI/108/2012
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 30 stycznia 2012 r.

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

Gminę Głuszyca 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym(tekst jednolity Dz. U. 
z 2001 r., Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art.28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie 
przeciwpożarowej ( tekst jednolity Dz. U. z 2009r r., Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.) Rada Miejska u c h w a l a, co 
następuje : 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gminie 
Głuszyca za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub Gminę Głuszyca : 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez 
prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski "Monitor Polski " 
na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń 
Społecznych (Dz. U . z 2004r Nr 39, poz. 353 z późn. zm.) 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym 1/450 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez 
prezesa Głównego Urzędu Stastycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski "Monitor Polski " na 
podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z funduszu Ubezpieczeń 
spolecznych (Dz. U. z 2004r Nr 39 poz. 353 z późn. zm.) 

3) za każdą godzinę udziału w innych zdarzeniach losowych 1/325 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego 
przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polski Monitor 
Polski na podstawie art.20 pkt.2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r o emeryturach i rentach z funduszu 
Ubezpieczeń spolecznych (Dz. U. z 2004r N r 39,poz. 353 z późn. zm. ) 

4) za czas niepełnej godziny wynagrodzenie wypłaca się proporcjonalnie. 

§ 2. Podstawę do wypłaty ekwiwalentu stanowi lista potwierdzona przez merytorycznego pracownika Urzędu 
na podstawie zapisów z książki działań ratowniczo-gaśniczych Ochotniczej Straży Pożarnej potwierdzonych przez 
Komendę Miejską Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008r 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2009r Nr 
178, poz. 1380 z późn. zm.) gmina ustala wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 
Pożarnej za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym. W tym zakresie obowiązuje Uchwała 
Nr XXII/132/2008 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 1 grudnia 2008r zapisy której wymagają sprecyzowania 
działań podejmowanych przez Ochotniczą Straż Pożarną w Głuszycy podlegajacych wypłacie ekwiwalentu 
pieniężnego oraz jego wysokości, gdyż wysokość tegoż ekwiwalentu nie zmieniała się pomimo zachodzących 
zmian ekonomicznych. 
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Pieroń


