
PROJEKT

UCHWAŁA NR ……….
Rady Gminy Nadarzyn
z dnia………………..

w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej
w Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie, za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o
ochronie przeciwpożarowej (tekst. jedn. Dz. U. z 2009r., Nr 178, poz. 1380 ze zm.), oraz art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych ( Dz. U. z 2011 r., Nr 197, poz. 1172 ze zm. ) Rada Gminy Nadarzyn
uchwala, co następuje:

§ 1

Członek OSP w Młochowie i OSP w Nadarzynie, który uczestniczył w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę
Nadarzyn otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości…………………………za każdą
godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nadarzyn.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego, z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2014r.



Nadarzyn, dnia  14  października 2014 r.

Uzasadnienie do projektu uchwały

w sprawie: określenia wysokości ekwiwalentu członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w
Młochowie oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie za udział w działaniu
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym w roku 2014.

                   Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej, Rada Gminy
ustala w drodze uchwały wysokość ekwiwalentu dla członków jednostek OSP, za udział
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę.
Wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia,
ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przed dniem ustalenia
ekwiwalentu.
Zgodnie z w/w ogłoszeniem - przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2014 r. wynosi
3 739,97 zł ( słownie: trzy tysiące siedemset trzydzieści dziewięć złotych 97/100).
Maksymalna kwota ekwiwalentu może wynieść 21,37 zł – brutto za każdą godzinę udziału
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym( t.j. 1/175 z kwoty 3739,97 zł).
Moc obowiązująca została ustalona na dzień od 01 stycznia 2014r., ze względu na
konieczność wypłaty ekwiwalentu za cały 2014 rok.


