
PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXXVI/228/2022  
RADY GMINY BĄDKOWO 

 

z dnia 31 marca 2022 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  

 

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.1) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 

2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) uchwala się, co 

następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego za każdą rozpoczętą godzinę od 

zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej dla strażaków ratowników 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Bądkowo, którzy uczestniczyli: 

1) w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości – 15zł., 

2)  w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości– 8 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bądkowo.  

§ 3. Traci moc Uchwała NR XVII/92/2016 Rady Gminy Bądkowo z dnia 28 listopada 2016 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych. 

§ 4. Uchyla się Uchwałę NR XXXV/213/2022 Rady Gminy Bądkowo z dnia 24 lutego 2022r 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Bądkowo za uczestnictwo w działaniu 

ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową  Straż Pożarną lub gminę (Dz. Urz. Woj. Kuj-Pom. 

2022.1032 z dnia 2 marca 2022 r.) 

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

Województwa Kujawsko – Pomorskiego. 

 

 

 

 
1 Dz.U. z 2022r., poz.583. 



 

 

 

 

 

 

Uzasadnienie 

Zgodnie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 

pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków OSP 

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 

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. Ekwiwalent pieniężny jest 

wypłacany z budżetu właściwej gminy. Zgodnie z art. 48 ww. ustawy uchwały, o których mowa 

w art. 15 podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 


