
              Załącznik Nr 13 
       do protokołu Nr XV/08

       z sesji Rady Gminy Kruklanki
       z dnia 05 grudnia 2008r.

UCHWAŁA Nr XV/142/08
Rady  Gminy  Kruklanki

 z dnia  05 grudnia 2008 r. 

w sprawie: wysokości, zasad i trybu wypłaty ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych 
straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczo – gaśniczych. 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U.  z  2001r.  Nr  142,  poz.1591  z  późn.zm.)  w  związku  z  art.  28  ust.  1  ustawy z  dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 
z późn.zm.), Rada Gminy Kruklanki uchwala co następuje: 

§ 1. 
1. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami za 

1 (jedną) godzinę udziału w działaniu ratowniczym  w wysokości 60% maksymalnej stawki 
ekwiwalentu  określonej  w  art.28  ust.2  ustawy  z  dnia  24 sierpnia  1991  r.  o ochronie 
przeciwpożarowej.  

2. Ustala się ekwiwalent dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami za 
1  (jedną)  godzinę  udziału  w  szkoleniu  pożarniczym  organizowanym  przez  PSP, 
w wysokości 30% maksymalnej stawki ekwiwalentu określonej w art.28 ust.2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej.  

3. Jeżeli  czas  udziału  strażaka  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym  nie 
przekracza  pełnej  godziny  lub  jej  wielokrotności,  ekwiwalent  podlega  naliczeniu 
proporcjonalnie do czasu udziału strażaka w działaniu lub szkoleniu, liczonego w minutach.

§ 2.

1. Ekwiwalent o którym mowa w § 1 wypłacany będzie na podstawie złożonego 
potwierdzenia, które powinno zawierać następujące dane:
    

a) określenie jednostki ochotniczej straży pożarnej biorącej udział w działaniu ratowniczym; 
b) datę oraz czas udziału jednostki w działaniu ratowniczym;
c) określenie miejsca i rodzaju zdarzenia; 
d) wykazu strażaków – członków ochotniczej straży pożarnej, którzy wzięli czynny udział 

w działaniu ratowniczym;
e) lista strażaków uczestniczących w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną.
§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kruklanki.

 § 4. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy 

                      Stanisław Gąsior 


