
-projekt- 

UCHWAŁA NR …… / …… / 2021 

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia ………….. marca 2021 r. 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej 

za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniem pożarniczym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 

poz. 713 z późn. zm.) i art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej  

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) Rada Miejska w Gołdapi uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze Gminy Gołdap ekwiwalent 

pieniężny za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 24,00 zł za każdą godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym. 

§ 2. Za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę – ustala 

się dla członków ochotniczych straży pożarnych działających na obszarze Gminy Gołdap ekwiwalent pieniężny 

w wysokości 12,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gołdapi. 

§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXIX/195/2016 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia 28 października 2016 r. w sprawie 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi 

w życie z dniem 1 maja 2021 r. 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej  

        Wojciech Hołdyński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom 

ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniem pożarniczym 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

713 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy m.in. stanowienie w sprawach zastrzeżonych 

ustawami do kompetencji rady gminy. Zgodnie z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) wysokość ekwiwalentu pieniężnego, który 

przysługuje członkom ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, 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.  

Prezes Głównego Urzędu Statystycznego Komunikatem z dnia 9 lutego 2021 r. ogłosił, że przeciętne 

wynagrodzenie w czwartym kwartale 2020 r. wyniosło 5 457,98 zł. Maksymalna wysokość ekwiwalentu wynosi 

1/175 przeciętnego wynagrodzenia, czyli w zaokrągleniu 31,19 zł.  

W 2008 roku Rada Miejska w Gołdapi podjęła Uchwałę Nr XXIX/180/2008 w sprawie wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym 

lub szkoleniu pożarniczym, w której ustalono wysokość ekwiwalentu pieniężnego za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym w kwocie 18,00 zł za godzinę, za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym w kwocie 9,00 zł za 

godzinę. Następnie w 2016 roku Rada Miejska Uchwałą Nr XXIX/195/2016 podwyższyła wysokość 

ekwiwalentu odpowiednio do kwoty 22,00 zł i 11,00 zł.  

Doceniając zaangażowanie członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Dunajku, Górnem i Grabowie 

w sprawowaniu funkcji jednostek ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy Gołdap oraz działalności na rzecz 

lokalnej społeczności proponuje się zwiększenie wysokości ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym do kwoty 24,00 zł za godzinę i ekwiwalentu za uczestnictwo w szkoleniu pożarniczym do kwoty 

12,00 zł za godzinę.  

W perspektywie ostatnich pięciu lat wysokość płacy minimalnej oraz stawki godzinowej stopniowo wzrasta, 

w konsekwencji czego wysokość ekwiwalentu za uczestnictwo w działaniu ratowniczym i szkoleniu 

pożarniczym powinna zostać zwiększona.  

Realizowanie przez członków OSP szeregu zadań, a przede wszystkim walka z pożarami, klęskami żywiołowymi 

lub innymi miejscowymi zagrożeniami zasługuje na uznanie i docenienie oraz wymaga urealnienia wysokości 

ekwiwalentu.  

Okazując szacunek dla ciężkiej pracy członków Ochotniczych Straży Pożarnych oraz mając na uwadze powyższe 

zmiana obowiązującej uchwały w zakresie wysokości ekwiwalentu wydaje się w pełni uzasadniona.  

 

 


