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
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r. (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 ze zmianami) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r. poz. 869) Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży
Pożarnych z terenu Miasta i Gminy Pleszew:
1) za każdą godzinę udziału w działaniach ratowniczych w wysokości 20,00 zł;
2) za każdą godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub
gminę w wysokości 10,00 zł.
2. Ekwiwalent nie przysługuje osobie, która brała udział w akcji, ale zachowała prawo do wynagrodzenia
za czas nieobecności w pracy.
§ 2. Traci moc uchwała Nr XXXII/371/2018 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży Pożarnych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE
do uchwały Nr XL/387/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r.
Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.
poz. 869), członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny.
Wysokość ekwiwalentu 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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.
Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. Obecna stawka ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę
udziału członków OSP w działaniach ratowniczych wynosiła 13 zł a w szkoleniu 7 zł. Stawki zostały ustalone
w 2018 roku.
Ekwiwalent stanowi równoważnik wkładu wniesionego na rzecz ochrony przeciwpożarowej przez strażaków
OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach w postaci czasu, wysiłku i zdrowia. Nie jest
równoważnikiem utraconego wynagrodzenia. Mając na uwadze duże zaangażowanie i poświęcenie
w działaniach ratowniczych strażaków OSP na rzecz wszystkich mieszkańców, a także brak waloryzacji stawek
od 2018 roku zasadne jest podwyższenie do 20,00 złotych ekwiwalentu dla członków OSP za każdą godzinę
udziału w działaniach ratowniczych oraz do 10,00 złotych ekwiwalentu za udział w szkoleniach pożarniczych.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentów jest w pełni uzasadnione.
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