UCHWALA Nr 206IXXXIII/2018
RADY GMINY NOWE MIASTO
z dnia 08 lutego 2018 roku
w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieni~znego za udzial w dzialaniach
ratowniczych lub szkoleniach pozarniczych ochotniczej straiy pozarnej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie gminnym
(Oz. U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.) oraz art.28 ust.l ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 0
ochronie przeciwpozarowej Itekst jednolity Dz. U. z 20 17r., poz.736 ze zm.l Rada Gminy
Nowe Miasto uchwala, co nastypuje:
§ 1. 1. Ustala siy wysokosc ekwiwalentu pieniyznego przysluguj~cego czlonkom
Ochotniczych StraZY Pozarnych za udzial w dzialaniu ratowniczym w wysokosci 12.00 zl
Islownie: dwanascie zlotychl za kazd~ godziny udzialu.
2. Wysokosc ekwiwalentu pieniyznego za udzial w szkoleniach pozarniczych
organizowanych przez Panstwow~ StraZ PoZarn~ lub gminy wynosi 5.00 zl Islownie: piyc
zlotychl za kaZda godziny udzialu.
§ 2. Traci moc Uchwala Nr 155IXXII2010 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia 29 stycznia
2010 roku w sprawie ustalenia wysokosci ekwiwalentu pieniyznego dla czlonk6w ochotniczej
straZy Pozarnej, za uczestnictwo w dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowanym
przez Panstwow~ StraZ Pozarn~ lub gminy.
§ 3. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy.
§ 4. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
U rZydowym W ojew6dztwa Mazowieckiego, z moc~ obowi¥Uj~c~ od 1 marca 2018 roku.

UZASADNIENIE
do uchwaly Nr 2061 XXXIII/2018 Rady Gminy Nowe Miasto z dnie 8 lutego 2018 roku

Zgodnie z art.28 ust.1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku 0 ochronie przeciwpozarowej
IDz.U. z 2017r. poz. 736, 1169/, ustalenie wysokosci ekwiwalentu pieniyznego za udzial w
dzialaniu ratowniczym lub szkoleniu organizowany, przez Panstwow~ Straz Pozarn~ lub
gminy dla czlonk6w ochotniczej przypisano do kompetencji rady gminy. Wysokose
ekwiwalentu nie moze przekroczye 11175 przeciytnego miesiycznego wynagrodzenia
oglaszanego przez Prezesa GUS-u przed dniem ustalenia ekwiwalentu za kaMa godziny
udzialu w dzialaniu ratowniczym i szkoleniu. Ekwiwalent wyplacany jest z budzetu gminy.
Gmina zgodnie z art.32 ust.2 i 3 ustawy 0 ochroni przeciwp0Zarowej ponosi koszty
wyposaZenia, utrzymania, wyszkolenia i zapewnienia gotowosci bojowej OSP, koszty
bezplatnego umundurowania, ubezpieczenia czlonk6w OSP i koszty okresowych badan
lekarskich. Ekwiwalent stanowi rownowaZnik wkladu wniesionego na rzecz ochrony
przeciwpozarowej przez czlonka OSP, uczestnicz~cego w dzialaniach ratowniczych lub
szkoleniu, w postaci czasu, wysilku i zdrowia. Ekwiwalent ten nie jest natomiast
r6wnowaZnikiem utraconego wynagrodzenia, jak r6wniez zgodnie z wyrokiem S~du
Najwyzszego z dnia 13 maja 2009 roku I UK 351108, nie moze bye uznany za pracy
zarobkow~.

Dlatego maj~c na uwadze powyzsze, jak i duze zaangaZowanie i poswiycenie w dzialaniach
ratowniczych i spolecznych czlonkow jednostek OSP Gminy Nowe Miasto, Rada Gminy
podjycie powyzszej uchwaly uWaZa za uzasadnione.

