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z dnia  15 grudnia 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLI/.../2017
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniach ratowniczych lub 
szkoleniach pożarniczych dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Głogówek

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875); oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy 
Głogówek w następujący sposób:

1)   za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym w wysokości  14,00 zł;

2)  za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
Gminę, w  wysokości  5,00 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka.

§ 3. Traci moc uchwała  Nr XXV/214/2008 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 27 października 2008 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej Gminy 
Głogówek uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez 
Państwową Straż Pożarną lub Gminę.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku

Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Głogówek

Na terenie gminy Głogówek działa Ochotnicza Straż Pożarna, której ustawowym zadaniem jest walka
z pożarami, klęskami i innymi miejscowymi zagrożeniami. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który
uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Ustawowym obowiązkiem Gminy jest finansowanie
Ochotniczych Straży Pożarnych w zakresie określonym właściwymi przepisami. Jednym z obowiązków
gminy wynikającym z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej
(Dz. U. z 2017 r. poz. 736, 1169) jest ustalenie wysokości ekwiwalentu i jego wypłata z budżetu gminy.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez
Prezesa GUS w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej ”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 2015 r., poz. 748 ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę
udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Wypłata ekwiwalentu pieniężnego dla
członków Ochotniczych Straży Pożarnych została potwierdzona przez jednolitą linię orzecznictwa sądów:
Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 14 maja 2009 r. I UK 351/08, lex nr 515410 uznano, iż udział w akcjach
ratowniczych uprawniający do otrzymania tak ustalonego ekwiwalentu, nie może być uznany za pracę
zarobkową, ze względu na szczególny społeczny charakter funkcjonowania OSP. Ekwiwalent stanowi
równoważnik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaka OSP uczestniczącego
w działaniach ratowniczych lub szkoleniu, w postaci czasu, wysiłku, zdrowiu. Ekwiwalent nie jest
natomiast równoważnikiem utraconego wynagrodzenia, a w wyroku z dnia 21 stycznia 2010 r. I OSK
1115/09 Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że dopuszczalne jest różnicowanie przez Radę Miasta stawek
ekwiwalentu. Wydanie uchwały jest więc realizacją ustawowego obowiązku Rady Miasta. Skutkiem
uchwalenia uchwały będzie stworzenie podstawy prawnej dla wnioskowania przez członków OSP o wypłatę
ekwiwalentu z budżetu Gminy. Proponowana uchwała zmieni zasady i wysokość wypłacania kwot
ekwiwalentu za udział druhów w szkoleniach.

Sporządziła:

Helena Kaiser
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