
Uchwała Nr XX – 147 / 08
Rady Miejskiej w Baborowie
z dnia 25 września 2008 roku

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. 
U. Nr 142 poz. 1591 z 2001 r., z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984 i Nr 214, poz. 1806, z 
2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004 r. Nr 153 poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz.  
1441 i Nr 175, poz.1457 z 2006 r. Nr 17, poz. 128 oraz z 2007 r. Nr 173, poz.1218) oraz art. 28 ust 1 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz.U. Nr 147, poz.1229 z 2002 r. oraz z 2003 r. Nr 
52, poz.452, z 2004 r. Nr 96, poz.959, z 2005 r. Nr 100, poz.835 i 836, z 2006 r. Nr 191, poz.1410, z 2007 r. Nr 89, 
poz.590 i z 2008 r. Nr 163, poz.1015)

Rada Miejska w Baborowie uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu 
ratowniczym przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 1/175 
przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przed dniem ustalenia ekwiwalentu, 
za każdą godzinę udziału w działaniu. Kwotę obliczonego ekwiwalentu za 
godzinę zaokrągla się w dół do pełnych złotych.

2. Członkowi ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 
przysługuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 5 zł, za każdą godzinę udziału 
szkoleniu.

3. Przeciętne wynagrodzenie, o którym mowa w ust 1 ogłasza Prezes Głównego 
Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 
1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy 

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


