
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/377/14 

RADY MIEJSKIEJ W SZCZUCINIE 

z dnia 15 maja 2014 roku 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
przy działaniach ratowniczych długotrwałych 

Na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. 

Dz.U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z póź. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym długotrwałym 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego, przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”, przed 

dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym długotrwałym powyżej 

72 godzin. 

§ 2. Przez działanie ratownicze długotrwałe rozumie się działania ratownicze ciągłe trwające powyżej 

72 godzin. 

§ 3. Ustala się wzór formularza wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczych 

długotrwałych zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Szczucin 

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

Województwa Małopolskiego i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu za działania ratownicze 

długotrwałe począwszy od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Gorzkowicz 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 2 czerwca 2014 r.

Poz. 3024



Załącznik Nr 1  

do Uchwały Nr XXXV/377/14 

Rady Miejskiej w Szczucinie 

z dnia 15 maja 2014 r. 

__________________________________________________________________________ 

.............…………, dnia ………… 

…………………………………….. 

pieczęć Ochotniczej Straży Pożarnej 

WNIOSEK 

o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczych długotrwałych 

1. Ochotnicza Straż Pożarna w …………………………na podstawie art. 28 ust. 1-3, 5 ustawy z dnia 

24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tj. Dz.U. 2009 r. Nr 178, poz. 1380, zm. z 2010 r. Nr 57, poz. 

353 oraz z 2012 r. poz. 908.) przedstawia listę członków, którzy wzięli udział w: 

a. działaniu ratowniczym długotrwałym w dniu ………………………..o numerze ewidencyjnym 

zdarzenia ................................................. . 

według załączonego zaświadczenia. 

2. N/w członkowie OSP biorący udział w działaniu ratowniczym długotrwałym zwracają się o wypłatę 

ekwiwalentu zgodnie z zapisami art. 28 ust. 1-5 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej: 

 Lp.  Imię i nazwisko, 

 adres zamieszkania, 
 

 Czas udziału w działaniu 

 ratowniczym długotrwałym 

 (od-do/ilość godzin) 

 Podpis biorącego 

 udział w działaniu 

 ratowniczym długotrwałym 

            

            

            

            

            

            

 Razem       

3. Wypłata ekwiwalentu  nastąpi w kasie gminy lub na rachunek bankowy członka OSP. 

 

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w …………………. zaświadcza prawdziwość danych zawartych 

w punktach 1-2 niniejszego wniosku. 

      

 

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

Andrzej Gorzkowicz 
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