
 

 

 

UCHWAŁA Nr XVIII/210/2017 

RADY GMINY WIDUCHOWA 

z dnia 27 lutego 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.  

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm. z 2016 r., poz. 1579) oraz art.28 ust.1 i 2 ustawy 

z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2016 r., poz.191 

ze zm. z 2016 r., poz. 298, poz. 904 i poz.2138) uchwala się,  co następuje:  

 

 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych,  

którzy uczestniczyli w działaniach ratowniczych w wysokości 18,00 zł za każdą godzinę 

udziału w działaniu ratowniczym.  

 

 

§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych, 

którzy uczestniczyli w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę w wysokości 8,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

 

 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Widuchowa.  

 

 

§ 4. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc Uchwała 

Nr XVIII/197/2008 Rady Gminy Widuchowa z dnia 21 listopada 2008 roku w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 

uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

 

 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie do Uchwały Nr XVIII/210/2017 

Rady Gminy Widuchowa 

z dnia 27 lutego 2017 r.  

 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, członek ochotniczej straży pożarnej, 

który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny, którego wysokość  

nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego 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 (tekst jednolity - Dz.U. z 2016 r., poz.887), 

przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym  

lub szkoleniu pożarniczym. Obecnie 1/175 przeciętnego wynagrodzenia wynosi 24,11 zł. 

Wysokość tego ekwiwalentu ustala Rada Gminy w drodze uchwały. 


