
PROJEKT  

 

 

UCHWAŁA NR …../............/2022 

RADY MIEJSKIEJ W IZBICY KUJAWSKIEJ 

 

z dnia ………………2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym 

 

 

 

          Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku  

/tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 559/, w związku z art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2490/,  

uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica 

Kujawska w kwocie 20,00 (dwadzieścia) złotych za godzinę. 

§ 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym 

dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska w 

kwocie 10,00 (dziesięć) złotych za godzinę. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/350/2021 Rady Miejskiej w Izbicy Kujawskiej z dnia  

30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica Kujawska uczestniczących w działaniach 

ratowniczych i szkoleniach pożarniczych (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom. z 2021 r. poz. 6515) 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Izbicy Kujawskiej. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

 

 

         BURMISTRZ 

         Marek Dorabiała 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

 

     Na podstawie art. 15 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 

pożarnych /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 2490/ strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, 

który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu spełniający 

odpowiednie wymogi w tym zakresie, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia,  

ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala Rada Miejska w drodze uchwały.                                                   

Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego przez 

Prezesa GUS przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy. 

 Wydatki budżetu gminy na ten cel uzależnione są od ilości działań ratowniczych, akcji 

ratowniczych, szkoleń lub ćwiczeń w trakcie roku. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala rada 

gminy nie rzadziej niż raz na dwa lata.    

     Uchwałę podejmuje się z uwagi na nowelizację zapisów ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r.                  

o ochronie przeciwpożarowej /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 869/, w związku z obowiązującą   

ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych /tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. 

poz. 2490/.  

     W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie przedmiotowej uchwały ustalającej wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego dla ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Izbica 

Kujawska, zgodnie z zapisami obowiązujących przepisów prawnych. 

 

 


