
UCHWAŁA NR 217/XXXVII/2022 
RADY GMINY OPATÓW 

z dnia 31 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Opatów uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach lub ćwiczeniach 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) 

Rada Gminy Opatów 
uchwala: 

§ 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy 
Opatów biorącego udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej w wysokości 15 zł; 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 7 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Opatów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego 

 

   

Przewodniczacy Rady Gminy 
Opatów 

 
 

Mirosław Szewczuk 
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Uzasadnienie 

W związku z utratą mocy obowiązującej art. 28 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 869) i wprowadzenia nowej podstawy prawnej dla ustalenia ekwiwalentu dla 
członków OSP od dnia 1 stycznia 2022 r. w postaci art. 15 ust. 1-2 
ustawy z 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych zaistniała konieczność podjęcia przedmiotowej 
uchwały. 

 
 

Zgodnie z ww. nowym przepisem: 

 
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. 291, z późn. zm.) przed 
dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu 
z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. 
 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 
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