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Poz. 214
UCHWAŁA Nr XXXVII/193/2013
RADY GMINY SŁUBICE
z dnia 20 grudnia 2013 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych
na terenie Gminy Słubice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.1)) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (tj. Dz.U z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 ze zm.2)), Rada Gminy Słubice uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu gminy dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na terenie Gminy Słubice za uczestnictwo w działaniach ratowniczych lub
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę:
1) 10 złotych za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym,
2) 5 złotych za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.
§ 2. Źródło finansowania – budżet Gminy Słubice Dz.754, Rozdz. 75412.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Słubice.
§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXII/129/2008 Rady Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Gminy:
Sławomir Januszewski

1)
2)

Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z 2013 r., poz. 645 i poz. 1318.
Zmiany ustawy opublikowano w: Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz. 353 oraz z 2012 r., poz. 908.
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Uzasadnienie
Ustawa o ochronie przeciwpożarowej przyznała Radzie Gminy kompetencje do określenia w drodze uchwały wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za każdą godzinę uczestniczenia w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
oraz gminę. 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. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z funduszu ubezpieczeń społecznych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 153, poz. 1227) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Przeciętne wynagrodzenie w III kwartale
2013 r. wynosiło 3651,72 zł (Monitor Polski z 2013 r., poz. 904). W ocenie Rady Gminy przedmiotowy ekwiwalent powinien kształtować się wg innej stawki w działaniu ratowniczym i udział w szkoleniu pożarniczym.
W tej sytuacji powstała konieczność podjęcia nowej uchwały Rady.

