
UCHWAŁA NR XLIV.294.2022 
RADY GMINY GOLUB-DOBRZYŃ 

z dnia 9 marca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za 
uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490) oraz art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.1)) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XLIII.284.2022 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 stycznia 2022 r. w sprawie 
ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 626) § 1 otrzymuje 
brzmienie: 

„§ 1.  Ustala się dla strażaków ratowników OSP uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu ekwiwalent pieniężny wypłacany z budżetu gminy w wysokości: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej 70% 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; 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu 35% 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”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Golub-Dobrzyń. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Golub-Dobrzyń 

 
 

Artur Kaszyński 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wyżej wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2021 r., poz. 1834 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490 ) członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala 
nie rzadziej niż raz na dwa lata rada gminy w drodze uchwały. 

Uchwała Nr XVIII.115.2020 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie 
ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym została wydana w oparciu o przepisy ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej. Z dniem 1 stycznia 2022 r.  weszła w życie wskazana wyżej ustawa z dnia 17 grudnia 
2021 r. o  ochotniczych strażach pożarnych, która m.in. wskazuje sposób ustalania wysokości ekwiwalentu. 
Na podstawie wymienionej wyżej nowej ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. podjęta została uchwała Nr 
XLIII.284.2022 Rady Gminy Golub-Dobrzyń z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie ekwiwalentu pieniężnego 
dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu (Dz. Urz. Woj. Kuj.-Pom. z 2022 r. poz. 626). We wskazanej uchwale w §1 ust 1, 
w związku z art. 15 nowej ustawą ekwiwalentem powinny być objęte także czynności polegające na 
uczestniczeniu w akcji ratowniczej  i ćwiczeniu. Ponadto zbędny jest zapis § 1 ust 2, mówiący o terminie i 
trybie wypłacania ekwiwalentu, ponieważ zadanie to należy do kompetencji Wójta. 

Biorąc pod uwagę powyższe należało dokonać zmiany uchwały   Nr XLIII.284.2022 Rady Gminy Golub-
Dobrzyń z dnia 27 stycznia 2022 r. sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży 
Pożarnej za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu według 
załączonego projektu uchwały zmieniającej. 
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