UCHWAŁA NR XIX/193/2020
RADY MIEJSKIEJ MIKOŁOWA
z dnia 4 lutego 2020 r.
w sprawie ustalenia stawki ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP z terenu Gminy
Mikołów za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Mikołów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14, art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) w związku
z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 1372 z późn. zm.)
Rada Miejska Mikołowa
uchwala:
§ 1. 1. Ustalić stawkę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 14 PLN przysługującą członkowi
OSP z terenu Gminy Mikołów za godzinę udziału w działaniach ratowniczych.
2. Ustalić stawkę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 6 PLN przysługującą członkowi
OSP z terenu Gminy Mikołów za godzinę udziału w szkoleniach pożarniczych.
§ 2. Wartość stawek ekwiwalentu pieniężnego, o których mowa w § 1, będzie przeliczana na
minuty w przypadku gdy dane działanie ratownicze lub szkolenie pożarnicze będzie trwało jednostkę
czasu, której nie można określić jako pełną godzinę.
§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Mikołowa.
§ 4. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej Mikołowa Nr XXVI/455/2008 z dnia 28 października
2008 r. w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej gminy
Mikołów.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/193/2020
Rady Miejskiej Mikołowa
z dnia 4 lutego 2020 r.
Ustawowym obowiązkiem gminy jest finansowanie ochotniczych straży pożarnych w zakresie
określonym przepisami ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U.
z 2019 r. poz. 1372 z późn. zm). Ustalanie wysokości stawek ekwiwalentu leży w kompetencji rady
gminy, w myśl art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej
(t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 1372 z późn. zm).
Na wniosek części Radnych Rady Miejskiej oraz postulatów Członków Zarządu Miejskiego
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Mikołowie Burmistrz Mikołowa
przeprowadził kalkulację zmiany wysokości dotychczas obowiązującej stawki ekwiwalentu. Po
dokonaniu stosownych analiz uznano, że zróżnicowanie stawki ekwiwalentu, wskazane w treści
niniejszego projektu uchwały, posiada swoje uzasadnienie ekonomiczne i merytoryczne.
W przypadku występowania liczby szkoleń oraz zdarzeń losowych odznaczających się zbliżoną
liczbą i strukturą postulowana zmiana nie będzie powodowała dodatkowych obciążeń finansowych
w budżecie Gminy.
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