
 

 

UCHWAŁA NR X/134/19 

RADY GMINY RYMANÓW 

z dnia 31 maja 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków jednostek Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Rymanów. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018.r. poz. 620 z późn. zm.) 

 

Rada Miejska w Rymanowie 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Rymanów w następującej wysokości: 

1) za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów – w wysokości 10 zł, 

2) za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w działaniu zabezpieczającym imprezy 

masowe lub wydarzenia kulturalne, sportowe organizowane przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę 

Rymanów – w wysokości 5 zł, 

3) za każdą godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej w szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów – w wysokości 5 zł, 

2. Za każde rozpoczęte 15 minut udziału w działaniach ratowniczych, zabezpieczających lub szkoleniu 

nalicza się ¼ stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr XXII/249/12 Rady Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 kwietnia 2012 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy 

uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną lub Gminę Rymanów. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Rymanów.  

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

Województwa Podkarpackiego.  

 Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Rymanowie 

 

 

Andrzej Pitrus 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 5 czerwca 2019 r.

Poz. 3081



 

Uzasadnienie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 506 z późn. zm.), do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. 15) stanowienie w innych sprawach 

zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Dodatkowo na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 14. ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. porządku 

publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej, w tym 

wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego - należy do zadań własnych gminy. 

Obecne stawki ekwiwalentu za działania ratownicze i szkolenia dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych w Gminie Rymanów obowiązują od 2012 roku i reguluje je Uchwała Nr XXII/249/12 Rady 

Miejskiej w Rymanowie z dnia 27 kwietnia  2012r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Rymanów, które  odpowiednio 

wynoszą: 7zl – za działanie i 3 zł - za szkolenie. 

Mając na uwadze zapis art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. 

Dz. U. z 2018.r. poz. 620 z późn. zm.) - w brzmieniu nadanym przepisami ustawy, członek ochotniczej straży 

pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada 

gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu, nie może przekraczać 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 przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą 

godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu 

gminy. 

Zgodnie z ust. 3. ww. ustawy - ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 i 2, nie przysługuje członkowi 

ochotniczej straży pożarnej za czas nieobecności w pracy, za który zachował wynagrodzenie. 

Środki na realizację powyższego zadania zostały uwzględnione w budżecie Gminy Rymanów na rok 2019,  

a przypadku uchwalenia niniejszej uchwały odpowiednio zwiększone o ok. 5 tys. zł . 

Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, z uwagi na treść art. 13 ustawy z dnia 

20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2017, 

poz. 1523 z późn. zm.) 

Sprawdzono pod względem formalno-prawnym przez adwokata Zenona Filipka. 
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