
UCHWAŁA NR LIII/409/17
RADY MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 25 października 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej 
mającej siedzibę na terenie Miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu pożarniczym

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2017r. poz. 1875) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 
przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2017r. poz. 736 z późn. zm.)

Rada Miasta Kościerzyna na wniosek Burmistrza Miasta Kościerzyna uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży 
pożarnej mającej siedzibę na terenie miasta Kościerzyna, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Miejską Kościerzyna:

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w kwocie 0,8% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę,

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym w kwocie 0,4% minimalnego wynagrodzenia za 
pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kościerzyna

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2018r.

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta

Helena Kaszubowska-Nitz
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej organem który ustala ekwiwalent za

uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub pożarniczym jest Rada Miasta Kościerzyna. Wysokość

ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa

Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 ustawy o emeryturach i rentach z funduszu

ubezpieczeń społecznych.

Proponuje się ustalenie ekwiwalentu w wysokości 0,8% i 0,4% minimalnego wynagrodzenia za pracę,

co pozwoli wprowadzić pewien automatyzm waloryzujący stawki ekwiwalentu.

Stawka za udział w działaniach ratowniczych wynosiła by według obecnego minimalnego

wynagrodzenia 16 zł za godzinę, natomiast w przypadku udziału w szkoleniu 8 zł.

Id: 90F9B6D4-6522-4FD3-8201-64F6A34E60A9. Podpisany Strona 1




