
Nr kor. SOD UM.1121843.2021 
 

Zarządzenie Nr PM-4856/2021 
Prezydenta Miasta Gliwice 

z dnia 15 października 2021 r. 

w sprawie konsultacji projektu uchwały dotyczącej ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Gliwice za udział 
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub Miasto Gliwice 
 
 

Na podstawie art. 30 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1372), art. 5 ust. 2 pkt 4 oraz ust. 5 Ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1057 z późn. zm.) oraz uchwały nr XXXVIII/1136/2010 Rady Miejskiej w Gliwicach 
z dnia 23 września 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z Miejską 
Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących 
działalności statutowej tych podmiotów  
 

zarządza się, co następuje: 

§ 1. Przeprowadzić konsultacje z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego 
w Gliwicach projektu uchwały Rady Miasta Gliwice w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta 
Gliwice za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Gliwice. Projekt 
konsultowanego aktu stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Ww. projekt przesłany zostanie do Miejskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. 
Zgodnie z art. 41i ust. 2 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie Miejska Rada Działalności Pożytku Publicznego w terminie 
do 14 dni od dnia doręczenia projektu uchwały przedstawi opinię dotyczącą ww. projektu. 
Nieprzedstawienie opinii w terminie oznacza rezygnację z prawa do jej wyrażenia. 

§ 3. Konsultacje odbędą się w formie wyrażenia opinii lub zgłoszenia uwag do projektu. 

§ 4. Konsultacje mają charakter opiniodawczy, nie są wiążące dla organu, który 
je zarządza. 

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest naczelnik wydziału Zdrowia i Spraw 
Społecznych. 

§ 6. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia obejmuję osobiście. 

§ 7. Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

        Ewa Weber 

                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

                                                       

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytkmjygq2da


Załącznik do Zarządzenia Nr PM-4856/2021 

z dnia 15 października 2021 r. 

 

Uchwała Nr……………. 
Rady Miasta Gliwice 
z dnia ………………….. 

 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Gliwice za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową 

Straż Pożarną lub Miasto Gliwice 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 28 ust. 1 i 2 Ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869), 
na wniosek Prezydenta Miasta 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, mającej 
siedzibę na terenie Miasta Gliwice za udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych 
na kwotę: 
1) 18 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-gaśniczym do dnia 
31.12.2021 r.  
2) 24 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczo-gaśniczym od dnia 
01.01.2021 r.  
 
§ 2. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członka ochotniczej straży pożarnej, mającej 
siedzibę na terenie Miasta Gliwice, za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Miasto Gliwice, w wysokości 15 zł za każdą 
godzinę udziału w takim szkoleniu. 
 
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
 
§ 4. Traci moc Uchwała nr XVI/331/2012 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 16 lutego 
2012 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Gliwice za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną 
lub Miasto Gliwice. 
 
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmnjtha2ts
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrxhazti


Uzasadnienie 
Zgodnie z art. 28 ust. 1 Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 869), członek ochotniczej straży pożarnej, 
który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 
ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 
 
 
 

      

 

 

           Ewa Weber 

                                                    Zastępca Prezydenta Miasta Gliwice 

 

 

 

                                                       

Dokument podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytmmrxhazti


Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 5 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku 
publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.) istnieje 
obowiązek konsultowania z Miejską Radą Działalności Pożytku Publicznego projektów 
aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa 
w art. 4 ww. ustawy. Celem konsultacji jest zebranie uwag i opinii na temat projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu Miasta Gliwice za udział w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub Miasto Gliwice. 
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