
    Uchwała Nr XLIII/254/18 

Rady Gminy Iłowo - Osada 

z dnia 2 lutego 2018 roku. 

 

w sprawie: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych Gminy Iłowo – Osada   

 

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

(tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.  

o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 736 ze zm.), uchwala co następuje: 

 § 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  

z terenu Gminy Iłowo – Osada uczestniczących w działaniach ratowniczych w kwocie 15,00 zł. 

(słownie: piętnaście złotych 00/100) za godzinę udziału. 

   2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych  z terenu 

Gminy Iłowo – Osada uczestniczących w szkoleniach i ćwiczeniach pożarniczych organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarna, lub Gminę w kwocie 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100)  

za godzinę udziału. 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iłowo – Osada. 

 § 3.  Traci moc uchwała nr XVII/138/08 Rady Gminy Iłowo – Osada z dnia 24 listopada  

2008 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży 

Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

  § 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Warmińsko – Mazurskiego. 

  

 

       Przewodniczący Rady Gminy  

            Teresa Świątkowska 

         

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

  Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 poz. 736 ze zm.) - członek ochotniczej straży 

pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent 

pieniężny wypłacany z budżetu gminy. 

 Projekt uchwały zakłada zróżnicowanie stawki za udział w działaniach ratowniczych i 

za udział w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 

lub gminę, z uwagi na różny zakres oraz charakter wykonywanych czynności objętych 

ekwiwalentem. Biorąc pod uwagę ogromny wysiłek jaki wkładają strażacy ochotnicy 

uczestnicząc w działaniach ratowniczych, wielokrotnie narażając własne życie i zdrowie, 

należy podwyższyć stawkę ekwiwalentu: - za godzinę udziału w działaniu ratowniczym 

proponuje się w kwocie 15,00 zł, za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną  lub gminę proponuje się w kwocie 10,00 zł za godzinę 

udziału. 

 Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione 

i konieczne. 

  

 

 


