
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
miasta Jastrzębie-Zdrój za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

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 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) i art. 28 ustawy ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta 
Jastrzębie-Zdrój za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, w wysokości: 

1) za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym - 20,00 zł, 

2) za każdą godzinę udzialu w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarna lub 
gminę - 10,00 zł. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXXI/512/2009 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 29 stycznia 2009 r. 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z miasta Jastrzębie-Zdrój za udział w zdarzeniach ratowniczo-gaśniczych oraz szkoleniu pożarniczym 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub miasto Jastrzębie-Zdrój. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
PREZYDENT MIASTA 

 
/-/ Anna Hetman 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej członkom 
jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych uczestniczącym w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, przysługuje ekwiwalent 
pieniężny wypłacany z budżetu Gminy.  
Wysokość  ekwiwalentu  ustalanego  na  podstawie  uchwały  Rady  Gminy  nie  może  przekraczać  
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przeciętnego wynagrodzenia, ogłaszanego w danym roku przez Prezesa GUS. Proponowane            
w niniejszej uchwale stawki opłat za udział w szkoleniu lub działaniu ratowniczym nie przekroczą 
wartości określanej przez GUS. Proponowane stawki nie odbiegają od analogicznych kosztów 
ponoszonych przez gminy sąsiednie,  i tak na podstawie Uchwały Nr XVI/159/2020 Gmina 
Pawłowice ustaliła kwotę 15,00 zł za udział w akcji, 10,00 zł za udział w szkoleniach, Miasto 
Pszczyna na podstawie Uchwały Nr XXV/348/20 ustaliła kwotę 15,00 zł za udział w działaniach 
ratowniczych oraz 10,00 zł za udział w szkoleniach, Gmina Suszec na podstawie Uchwały Nr 
XXV/201/2020 ustaliła kwotę 15,00 zł za udział w działaniach ratowniczych oraz 10,00 zł za udział 
w szkoleniach.   
W oparciu o przytoczone wytyczne proponuje się ustalić stawkę za każdą godzinę udziału               
w działaniach ratowniczych na 20 zł, za szkolenia pożarnicze organizowane przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę na 10 zł. 


