
UCHWAŁA NR 297/XXXVIII/2022 
RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia 30 marca 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. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Jacek Bogdan 
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