
UCHWAŁA NR XXIX/232/2017
RADY GMINY W FAŁKOWIE

z dnia 30 listopada 2017 r.

w sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 28 ust 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej ( tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 736 ) Rada Gminy  w Fałkowie uchwala, co następuje :

§ 1. Członkom jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fałków uczestniczącym:

1) w działaniu ratowniczym przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 10,00 złotych za każdą godzinę 
udziału w działaniu ratowniczym.

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

§ 2. Listę członków OSP potwierdzającą udział i czas trwania działania ratowniczego , o którym mowa w § 
1 pkt 1 sporządza dowódca akcji  i potwierdza Komendant Gminny OSP  według wzoru określonego w załączniku 
Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 pkt 2 oblicza się na podstawie wykazu imiennego 
uczestników szkolenia i godzin jego trwania wystawionego przez Komendę Powiatowa Państwowej Straży 
Pożarnej w Końskich lub Komendanta Gminnego ZOSP RP w Fałkowie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXI/132/2008 Rady Gminy w Fałkowie z dnia 2 grudnia 2008 roku              
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych   z terenu gminy 
Fałków za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną  oraz uchwała Nr IX/70/2011 Rady Gminy  w Fałkowie z dnia 30 września 2011 roku w sprawie zmiany 
treści uchwały Nr XXI/132/2008 z dnia 2 grudnia 2008 roku w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Fałków za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Świętokrzyskiego.

 

Anna Pluta
Przewodnicząca Rady Gminy 

w Fałkowie
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Załącznik do Uchwały Nr XXIX/232/2017
Rady Gminy w Fałkowie
z dnia 30 listopada 2017 r.

Jednostka OSP ………………………………….

Opis działania ratowniczego……………………..

Pojazd biorący udział w akcji……………………

Nr rej……………………………………………..

Data działania ratowniczego…………………….

L.P.   Imię i nazwisko Godzina 
rozpoczęcia 
działania 
ratowniczego

Godzina 
zakończenia 
działania 
ratowniczego

Łączny czas 
trwania 
działania 
ratowniczego

Podpis 
uczestnika 
działania 
ratowniczego

Uwagi 
Podinspektora 
ds. p.poż.

………………………………………………..                           ………………………............

(potwierdzenie Komendanta Gminnego OSP)                           (data i podpis Dowódcy Akcji)

Sprawdzono pod względem merytorycznym i formalnym

……………………………………..

(data i podpis Podinspektora ds. p.poż.)
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Uzasadnienie

Stosownie do art. 28 ust 1 powołanej ustawy członkom Ochotniczej Straży Pożarnej przysługuje ekwiwalent
pieniężny za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. Organem uprawnionym do określenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego jest Rada Gminy. Z tych względów mając na względzie mobilność jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych do udziału w działaniach ratowniczych i przygotowania do ich prowadzenia
wskazane jest podjęcie niniejszej uchwały.
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