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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Małkinia Górna za udział w akcjach ratowniczych, ćwiczeniach lub szkoleniu 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna 

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

§ 1. Ustala się od dnia 1 stycznia 2022 r. ekwiwalent pieniężny dla członków ochotniczych straży pożarnych 
z terenu gminy Małkinia Górna w wysokości: 

1) 20 zł za każdą rozpoczetą godzinę od zgłoszenia wyjazdu jednostki OSP do działań ratowniczych i akcji 
ratowniczych; 

2) 5 zł za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki OSP do udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

§ 2. Traci moc: 

1) Uchwała Nr 88/XV/2015 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie określenia 
wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych; 

2) Uchwała Nr 176/XXXI/2016 Rady Gminy Małkinia Górna z dnia 21 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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Uzasadnienie 

Z dniem 1 stycznia 2022 roku weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz.U z 2021 r. poz. 2490). Wprowadzenie do systemu prawa nowej ustawy nie powoduje istotnych 
zmian we współpracy gminy z Ochotniczymi Strażami Pożarnymi, ale wymaga podjęcia działań 
dostosowujących się do nowego stanu prawnego. 

Stosownie do art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U 
z 2021 r. poz. 2490), strażak ratownik, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny - niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia. 

Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały, nie rzadziej niż raz na dwa lata. Wysokość 
ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia 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.). 

W lutym 2022 roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw wyniosło 6220,04 zł co 
oznacza, że wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć kwoty 35,54 zł za godzinę udziału w działaniu 
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. 

Projekt uchwały zakłada naliczenie wysokości ekwiwalentu od momentu zmiany przepisów tj. od dnia 
1 stycznia 2022 r. Proponuje się, aby ekwiawelnt za każdą rozpoczetą godzinę od zgłoszenia wyjazdu jednostki 
OSP do działań ratowniczych i akcji ratowniczych ustalić w wysokości 20,00 zł, natomiast ekwiwalnet za każdą 
rozpoczetą godzinę za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę przyjąć w wysokosci 5,00 zł (bez zmian). Wysokość zaproponowanego ekwiwalentu pieniężnego była 
przyjęta na posiedzeniu Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP w Małkini Górnej w dniu 10 lutego 
2022 roku. 

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu gminy na podstawie art. 10 ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U z 2021 r. poz. 2490). W budżecie gminy Małkinia Góna na 
rok 2022 zaplanowano środki finansowe na wypłatę ekwiwalentu dla członków OSP. 

Wobec powyższego podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna za udział w akcjach ratowniczych,  ćwiczeniach 
lub szkoleniu organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę Małkinia Górna jest w pełni 
uzasadnione. 
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