
Projekt 
 
z dnia .......... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY PAWŁOWICE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 t.j.), w związku z art. 28 ust.1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1372 t.j.) po pozytywnym zaopiniowaniu przez Komisję 
Gospodarki i Mienia Komunalnego i Komisję Działalności Społecznej 

Rada Gminy Pawłowice 
uchwala 

§ 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym za każdą rozpoczęta 
godzinę udziału w działaniu otrzymuje ekwiwalent w wysokości 15.00 zł.   

§ 2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości: 10,00 zł za każdą rozpoczętą 
godzinę szkolenia ratowniczego. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pawłowice. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Ślaskiego. 

§ 5. Traci moc uchwała Nr XX/247/2008 Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych
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UZASADNIENIE

Obecnie obowiązująca kwota wypłacanego ekwiwalentu w wysokości 10 zł. za 1 godzinę

udziału w działaniu ratowniczym czy też w szkoleniu pożarniczym została ustalona uchwałą

Nr XX/247/2008  Rady Gminy Pawłowice z dnia 30 grudnia 2008r. w sprawie ustalenia

wysokości  ekwiwalentu pieniężnego  dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych i od tego

czasu nie była zmieniana. Proponuje się podnieść wysokość ekwiwalentu za każdą rozpoczętą

godzinę udziału w działaniu ratowniczym do 15 zł.,  a za każdą rozpoczętą godzinę udziału w

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę pozostawić

stawkę 10zł. 
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