
UCHWAŁA NR  XXV/ 160 /2008
RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP.

z dnia  03 listopada  2008 r.

   w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom
   Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp.

Na  podstawie  art.  28  ust.  1  i  ust.  2  ustawy  z  dnia  24  sierpnia  1991  roku  o  ochronie 
przeciwpożarowej ( Dz. U. Z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 ze zm.) Rada Miejska w Książu Wlkp. 
uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych Gminy Książ Wlkp. za każdą godzinę uczestniczenia w działaniu ratowniczym 
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę jako stawkę 
0,5 % przeciętnego wynagrodzenia ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w 
Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej  Polskiej ,, Monitor Polski” na podstawie art.  20 pkt. 2 
ustawy z dnia 17 grudnia 1998r  o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych 
( Dz. U. z 2004 r. Nr 39 poz. 353, z późn. zm. )

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Książa Wlkp.

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



  
UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXV/ 160 /2008  Rady Miejskiej w Książu Wlkp. z dnia 03 listopada  2008 r.

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. Nr 163 poz. 1016 ze 
zm.)  w  brzmieniu  nadanym  ustawą  z  dnia  25  lipca  2008  o  zmianie  ustawy  o  ochronie 
przeciwpożarowej  oraz  niektórych  innych  ustaw (Dz.  U.  Nr  163 poz.  1015)  ,  w art.  28 ust.  1 
upoważnia rade gminy do ustalenia w drodze uchwały wysokości ekwiwalentu przysługującego 
członkom  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  za  uczestniczenie  w  akcjach  ratowniczych,  lub 
szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Przy czym 
w myśl  art.  28 ust.  2 ustawy wysokość  ekwiwalentu,  nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 
wynagrodzenia,  ogłoszonego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  w  Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej  „  Monitor  Polski”  na podstawie art.  20 pkt.  2  ustawy z dnia  17 
grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych ( Dz. U. z 2004 r. Nr 
39  poz.  353,  z  późn.  zm.  )  przed  dniem ustalenia  ekwiwalentu,  za  każdą  godzinę  udziału  w 
działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 
Ustalona przez Rade Miejską w Książu Wlkp. wysokość ekwiwalentu mieści się w maksymalnej 
granicy określonej przez ustawodawcę. Jednocześnie rekompensuje członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych  wielkość  utraconego  wynagrodzenia  spowodowanego  uczestnictwem  w  akcjach 
ratowniczych lub szkoleniach.
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