UCHWAŁA NR XLIV/440/2022
RADY MIEJSKIEJ W POLICACH
z dnia 31 maja 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Gminy Police uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub
ćwiczeniu
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r.
poz. 559 i 583) oraz art.15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U.
z 2021 r. poz. 2490) Rada Miejska w Policach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych
z Gminy Police w wysokości:
1) 27,04 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej,
2) 13,52 zł brutto za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez
Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polic.
§ 3. Traci moc uchwała Nr X/87/2015 Rady Miejskiej w Policach z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie
określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy
Police za udział w działaniu ratowniczym i szkoleniu pożarniczym.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego.
Przewodniczący Rady
Andrzej Rogowski
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UZASADNIENIE
W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach
pożarnych (Dz.U. z 2021 r poz. 2490), na mocy której art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został
uchylony. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej wysokość
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zgodnie z art.
15 ust. 1 i 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych strażak ratownik OSP, który uczestniczył w
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od
otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, rada gminy w drodze uchwały.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto,
ogłoszonego przez Prezesa GUS, przed dniem ustalenia ekwiwalentu, naliczanego za każdą rozpoczętą
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej
gminy.
W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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