
UCHWAŁA NR XXXIX/300/2022 
 

RADY GMINY ŻELAZKÓW 

z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Żelazków 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Z 2022r., 
poz. 559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 oraz art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2490) uchwala się co następuje: 

§ 1.  

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych będących strażakami 
ratownikami, w wysokości: 

1) 15,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaków ratowników w działaniu ratowniczym 
lub akcji ratowniczej. 

2) 12,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę  udziału strażaków ratowników w szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójta Gminy Żelazków. 

§ 3.  

Traci moc Uchwała Nr XIII/109/2019 Rady Gminy Żelazków z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych. 

§ 4.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Żelazków 

 
 

Józef Leśny 



UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XXXIX/300/2022

Rady Gminy Żelazków

z dnia 28 czerwca 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży

Pożarnych z terenu Gminy Żelazków

W związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach

pożarnych (Dz. U. Z 2021 r., poz. 2490) do kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych, którzy brali

udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniu lub szkoleniu. 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 ogłoszenie w "Monitorze Polskim"

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. W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione.
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