
UCHWA A Nr ___/6/___/11

RADY MIEJSKIEJ W I OWEJ

z dnia ____________________ 2011 r.

w sprawie ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onka ochotniczej stra y po arnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz dzie gminnym
(Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z pó n. zm. 1) oraz art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia
1991 r. o ochronie przeciwpo arowej (Dz.U. z 2009 r. Nr 178, poz.1380 oraz z 2010 r. Nr 57,
poz. 353) uchwala si , co nast puje:

§  1.  Ustala  si  wysoko  ekwiwalentu  dla  cz onka  ochotniczej  stra y  po arnej,  o  którym
mowa w art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej, w wysoko ci
8,00 z otych za godzin .

§ 2. Traci moc uchwa a Nr 296/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w I owej z dnia 2 grudnia
2009 r. w sprawie ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onków ochotniczej stra y
po arnej.

§ 3. Wykonanie uchwa y powierza si  Burmistrzowi I owej

§ 4. Uchwa a wchodzi w ycie po up ywie 14 dni od dnia og oszenia w Dzienniku
Urz dowym Województwa Lubuskiego.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zosta y og oszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62,
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz.
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241,
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675 oraz z 2011 Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz.
679 i Nr 134, poz. 777.



UZASADNIENIE  DO UCHWA Y

Wojewódzki S d Administracyjny we Wroc awiu, w wyroku dotycz cym sprawy oznaczonej
sygnatur IV SA/Wr 93/09 stwierdzi e:
„Uchwa a podj ta na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 1991 r. o ochronie przeciwpo arowej
ma swoj  podstaw  w przepisie ustawy, jej wydanie jest obowi zkowe ma charakter aktu
wykonawczego, zawiera normy generalne i abstrakcyjne. Zawarta w uchwale norma nak ada
obowi zek na gmin  (ekwiwalent jest wyp acany z jej bud etu) i stwarza uprawnienie po
stronie osób wype niaj cych dyspozycj  przepisu art. 28 ust. 1 (prawo do otrzymania
ekwiwalentu). Z tego wynika, e unormowanie zakwestionowanej uchwa y wykazuje cechy
aktu normatywnego pozwalaj ce uzna  j  za akt prawa miejscowego.”

Poniewa  obecnie obowi zuj ca uchwa a Nr 296/5/XXXIV/09 Rady Miejskiej w I owej z
dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie ustalenia wysoko ci ekwiwalentu dla cz onków ochotniczej
stra y po arnej zosta a podj ta w formie aktu kierownictwa wewn trznego, zaistnia a
konieczno  podj cia przez Rad  Miejsk  nowej uchwa y zgodnie z zacytowanym powy ej
wyrokiem s du.

Ekwiwalent pieni ny przys uguje cz onkom ochotniczej stra y po arnej, który uczestniczy
w dzia aniu ratowniczym lub szkoleniu po arniczym organizowanym przez Pa stwow  Stra
Po arn  lub gmin , w zwi zku z tym, wyp ata ekwiwalentu b dzie mo liwa po
przedstawieniu dwóch dokumentów:

1) dokumentu potwierdzaj cego cz onkostwo danej osoby w ochotniczej stra y po arnej
(OSP jako stowarzyszenie mo e w swoim statucie okre la  w asne zasady
przyjmowania w poczet cz onków ochotniczej stra y po arnej, dlatego jaki powinien
by  to dokument, decyduje statut danej jednostki)

2) dokumentu potwierdzaj cego udzia  stra aka OSP w akcji ratowniczej lub szkoleniu z
okre leniem czasu udzia u stra aka w tej akcji lub tym szkoleniu; dokument ten
powinien by  podpisany odpowiednio przez Komendanta Powiatowego Pa stwowej
Stra y Po arnej lub Burmistrza I owej (lub osób przez nie upowa nione)

Skutki finansowe podj cia uchwa y

Przedstawiony projekt uchwa y okre la wysoko  ekwiwalentu w takiej samej wysoko ci
jak w dotychczasowej uchwale, wobec czego jej podj cie nie powoduje zwi kszenia
wydatków ani te  zmniejszenia dochodów gminy w stosunku do wielko ci wynikaj cych z
obecnie obowi zuj cych przepisów.


