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WNIOSEK 

Uzasadnienie: zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie w innych 

sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych straży pożarnych została uregulowana uchwałą nr XVII/126/08 z dnia 27  

listopada 2008r. podjętą na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej. W dniu 1.01.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), na mocy której art. 28 ustawy o ochronie 

przeciwpożarowej został uchylony. W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały 

regulującej wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, zgodnie z obowiązującymi 

przepisami w tym zakresie. Cytowana wyżej ustawa o ochotniczych strażach pożarnych w art. 15 ust. 

1 i 2 stanowi, że: „Art. 15. 1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, 

ekwiwalent pieniężny. 2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, 

właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 

1/175 przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto, 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 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 291z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą rozpoczętą godzinę 

od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z 

budżetu właściwej gminy.” Ponadto przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stanowi, że: „Koszty funkcjonowania 

ochotniczych straży pożarnych są pokrywane w szczególności z: 1) budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego;” Ponieważ przeciętne wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 roku wyniosło 5.657,30 

zł (komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 r.), a wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego, akcji ratowniczej, 

szkolenia lub ćwiczenia nie może przekroczyć 1/175 tej kwoty, proponuje się wysokość ekwiwalentu 

pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaków ratowników OSP w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach w kwocie 10 zł (słownie: dziesięć zł). 

Z uwagi na to, że uchwała jest korzystniejsza dla beneficjentów, może wejść w życie z datą wsteczną, 

tj. z dniem 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to na uniknięcie okresu, w którym nie obowiązywałaby żadna 

regulacja, dotycząca ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Przedmiotowa uchwała 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.  

w załączeniu projekt uchwały 

         Wójt Gminy 

         /-/ Leonard Pietruszka 

 


