
U C H W A Ł A Nr XXXVIII.0007.293.2014 
R A D Y G M I N Y S I E N N I C A 

z dnia 6 listopada 2014 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej, 
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwowa Straż Pożarną lub gminę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
0 samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) 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 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy 
Siennica w wysokości: 
a) 12 złotych za 1 godzinę udziału w działaniu ratowniczym 
b) 8 złotych za 1 godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 
Straż Pożarną lub Gminę. 
2. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica 

§ 3 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
1 wchodzi w życie od 1 stycznia 2015r. 
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UZASADNIENIE 
do uchwały Nr XXXVIII.0007.293.2014 

Zadania gmin w zakresie ochrony przeciwpożarowej określają przepisy Ustawy 
o ochronie przeciw pożarowej które ustalają również organizację ochrony przeciwpożarowej, 
ciężarem finansowania działalności jednostek OSP ustawodawca obciążył budżet gminy, 
przewidziane w ustawie o ochronie przeciwpożarowej tytuły wydatków uzupełniają przepisy 
odnoszące się do wypłaty z budżetu gminy ekwiwalentu za udział członka OSP w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Pańs twowa Straż Pożarna lub 
gminę, wypłata ekwiwalentu jest obowiązkiem gminy tak samo jak ustalenie jego wysokości. 
Wysokość stawki godzinowej określa rada gminy w drodze uchwały mając na względzie 
art. 28 ust. 2 Ustawy o ochronie przeciwpożarowej który limituje wysokość przedmiotowego 
świadczenia. 
Zgodnie z przywołanym unormowaniem wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia ,ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
w „Monitorze Polskinf" na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych przed dniem ustalenia 
ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
stosownie do art. 20 pkt 2 przywołanej ustawy o emeryturach i rentach Prezes GUS ogłasza 
w formie komunikatu w terminie do 7 dnia roboczego drugiego miesiąca każdego kwartału, 
kwotę przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej 
w poprzednim kwartale. Na przykład wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia 
w II kwartale 2014 roku wyniosło 3739,97 zł. 
3739,97: 175=21,37.Górna stawka ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych i udział 
szkoleniach zatem wynosi 21.37 złotych. 

Ekwiwalent pieniężny jest skromnym odpowiednikiem wartości pracy strażaka 
ochotnika na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców gminy. 
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