
UCHWAŁA NR XLIV/438/2022 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559) i art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniach ratowniczych lub akcjach ratowniczych w wysokości 
20,00 zł; 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach lub ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę, w wysokości 10,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie: 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych. 

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

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej w Pleszewie 

 
 

Adela Grala-Kałużna 
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UZASADNIENIE 

do uchwały Nr XLIV/438/2022 Rady Miejskiej w Pleszewie  
z dnia 21 kwietnia 2022 r. 

 
Na terenie Miasta i Gminy Pleszew działa siedem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, do 

zadań których,  zgodnie z art. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych, należy między innymi: 

prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, w 

alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udział w ochronie ludności, wykonywanie 

kwalifikowanej pierwszej pomocy, organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i 

zawodach sportowo - pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne 

uprawnione podmioty.  

Zgodnie z art. 15 ustawy z  o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana ustalić 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego i wypłacać go strażakom ochotniczych straży pożarnych za udział w 

działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. 

Uchwała Nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie była podjęta na podstawie uchylonego 

przepisu, tj. art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2021 r. poz. 869 

ze zmianami). 

Podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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