UCHWAŁA NR XLI/334/2022
RADY MIEJSKIEJ W ZDZIESZOWICACH

z dnia 2 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2021 r.
poz. 1372 i 1834/ oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych /Dz. U.
z 2021 r. poz. 2490/ Rada Miejska w Zdzieszowicach uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP uczestniczących
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w wysokości:
1) 16,00 zł brutto za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej;
2) 8,00 zł brutto za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym lub ćwiczeniu.
§ 2. Traci moc Uchwała Nr XVII/153/2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości
ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych uczestniczących w działaniu ratowniczym
lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę (Dziennik Urzędowy
Województwa Opolskiego z dnia 6.02.2020 r. poz. 518).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zdzieszowic.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.
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UZASADNIENIE

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. ustawy o ochotniczych strażach pożarnych Dz. U. z 2021 r. poz. 2490, a jednocześnie wygaśnięciem dotychczasowych przepisów, zaistniała potrzeba
podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych. Zgodnie
z zapisami w/w ustawy ustalanie wysokości ekwiwalentu dla członków ochotniczych straży pożarnych
za udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej oraz szkoleniach lub ćwiczeniach pozostało
w kompetencji rad gmin. Zapis w art. 15 ust. 2 w/w ustawy stanowi, że wysokość ekwiwalentu pieniężnego
ustala, nie rzadziej niż raz na dwa lata właściwa rada gminy w drodze uchwały. Zgodnie z art. 48 ustawy
uchwałę w sprawie wysokości ekwiwalentu podejmuje się po raz pierwszy w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Stawki ekwiwalentu nie przekraczają maksymalnej kwoty ekwiwalentu, o której mowa w art. 15 ust. 2
w/w ustawy o ochotniczych strażach pożarnych. Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

Opracował: Damian Weihs - Inspektor
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