UCHWAŁA NR XLVI/360/2018
RADY GMINY JEŻEWO
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia
2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 oraz poz. 1000) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie
przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 620)
uchwala się, co następuje:
§ 1. W § 2 Uchwały nr XXXVI/268/2017 Rady Gminy Jeżewo z dnia 8 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Jeżewo
wprowadza się następującą zmianę: „§ 2. Wypłata ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 będzie następować
kwartalnie.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jeżewo.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Kujawsko-Pomorskiego.
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Uzasadnienie
W związku z ustawą z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, organem właściwym do
ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału członków ochotniczych straży pożarnych w działaniach
ratowniczych lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, jest
Rada Gminy. W dniu 8 grudnia 2017 r. Rada Gminy Jeżewo podjęła uchwałę nr XXXVI/268/2017, w której
w § 2 określiła częstotliwość wypłaty ekwiwalentu dla strażaków – ratowników w okresach kwartalnych
oraz dla strażaków – kierowców w okresach miesięcznych. W związku z koniecznością usystematyzowania
wypłat ekwiwalentu pieniężnego za podejmowane działania przez członków OSP, zasadne jest
wprowadzenie zmian do niniejszej uchwały.
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