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Opinia

do ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej
oraz niektórych innych ustaw

 (druk nr 221)

I. Cel i przedmiot ustawy

W ustawie zaproponowano zmiany dotyczące funkcjonowania krajowego systemu

ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy, doprecyzowano przepisy określające zasady

wypłacania członkom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalentu pieniężnego oraz

wprowadzono możliwość przekazywania przez jednostki samorządu terytorialnego dotacji na

rzecz ochotniczych straży pożarnych.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) obowiązany na podstawie ustawy do

koordynowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze gminy w zakresie

ustalonym przez wojewodę, będzie mógł wykonywać swoją funkcję także przy pomocy

komendanta gminnego związku ochotniczych straży pożarnych. Komendant gminny związku

ochotniczych straży pożarnych będzie mógł być zatrudniony na stanowisku komendanta

gminnego ochrony przeciwpożarowej.

Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub

szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzyma z

budżetu gminy ekwiwalent pieniężny, w wysokości ustalonej przez radę gminy w drodze

uchwały. Wysokość ekwiwalentu nie przekroczy 1/175 przeciętnego wynagrodzenia,

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17

grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, przed dniem

ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu

pożarniczym.
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W noweli zaproponowano ponadto zmiany w ustawie - Prawo o ruchu drogowym.

Na ich podstawie strażacy Państwowej Straży Pożarnej oraz członkowie ochotniczych straży

pożarnych, podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem akcji ratowniczej,

będą mogli wydawać polecenia lub sygnały uczestnikom ruchu drogowego.

II. Przebieg prac legislacyjnych

Ustawa uchwalona przez Sejm na 20 posiedzeniu w dniu 25 lipca br. powstała w

oparciu o dwa projekty ustaw - oba pochodzące z przedłożenia poselskiego. Ustawa nie była

przedmiotem kontrowersji, w toku prac nad projektem dyskutowano nad zasadnością

wprowadzania obligatoryjnego ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży

pożarnej oraz instytucją samorządowej dotacji dla ochotniczych straży pożarnych.

Ustawa nie budzi zastrzeżeń legislacyjnych.
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