
 

 

UCHWAŁA NR XXXV/264/22 

RADY GMINY W CMOLASIE 

z dnia 24 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników  

Ochotniczych Straży Pożarnych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990r. ( Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1372z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 

pożarnych ( Dz.U. z 2021r. poz. 2490) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwala się kwotę ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu gminy Cmolas obowiązującą od 1 stycznia 2022 r. 

1. Za udział  w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych w kwocie: 25,00 złotych za każdą 

rozpoczętą godzinę udziału. 

2. Za udział w szkoleniu, zawodach sportowo-pożarniczych i ćwiczeniach organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną, Gminę i inne uprawnione podmioty w kwocie: 10,00 złotych za każdą rozpoczętą 

godzinę udziału. 

§ 2. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest 

potwierdzenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Kolbuszowej uczestnictwa 

w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXXVIII/258/18 Rady Gminy w Cmolasie z dnia 28 czerwca 2018r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących 

w działaniach ratowniczo-gaśniczych lub szkoleniu pożarniczym. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cmolas. 

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

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

w Cmolasie 

 

 

Ryszard Warzocha 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia piątek, 11 marca 2022 r.

Poz. 1072



 

Uzasadnienie 

W związku z wejściem w życie nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych z dnia 17 grudnia 2021 r. 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 ) gmina zobowiązana jest do podjęcia nowej uchwały odnośnie wysokości 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Zgodnie z art.15 ust.2 wysokość ekwiwalentu 

pieniężnego ustala się 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. Zgodnie z  art. 48, „Uchwały o których mowa w art.15 ust. 2, podejmuje się po raz pierwszy 

w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r.”  
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