
UCHWAŁA NR XXVI/181/2021 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 18 maja 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 961 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny przysługujący członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
Gminy Gizałki w wysokości: 

1) 15,00 za każdą pełną godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 

2) 7,50 zł za każde rozpoczęte 30 minut udziału w działaniu ratowniczym. 

2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych za udział w szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki w kwocie 7 zł  za każdą 
rozpoczętą godzinę. 

§ 2. Wniosek o rozliczenie ekwiwalentu, o którym mowa w § 1 należy złożyć do 10 każdego miesiąca za 
poprzedni miesiąc. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXX/122/2016 Rady Gminy Gizałki z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczych straży pożarnych 
z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych organizowanych 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 



ZATWIERDZAM:          ………………………………, dnia……………………… 

             URZĄD  GMINY 

                 G I Z A Ł K I 
 

Jednostka OSP…………………………………………… zwraca się z wnioskiem o wypłacenie ekwiwalentu dla strażaków biorących  

udział w akcji ratowniczo – gaśniczej dnia ………………….2021r. w miejscowości ……………………………………………. 

Nr meldunku 1525001-……………… godz. od……….. do ……….. /razem ………. godz./ przy zdarzeniu /określić jakie/ -

…..………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Podczas działań ratowniczo – gaśniczych pobrano ……………... litrów wody z hydrantu ppoż. /określić dokładnie miejscowość  

i lokalizację hydrantu/……………………………………………………………………………………………………………………... 

 

Lp. Nazwisko i imię Funkcja Od godz. Do godz. Razem godz. UWAGI 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

Podstawa prawna:  Art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2020 poz. 961 z późn. zm.). 

Wypłata ekwiwalentu zgodnie z uchwałą nr …../…../2021 Rady Gminy Gizałki z dnia ………….. 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego, przysługującego członkom ochotniczym strażom pożarnych Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych 

organizowanych przez Państwową straż Pożarną lub Gminę Gizałki.  

 

………………………………………………..     ………………………………………………………. 
       /pieczątka i podpis Naczelnika OSP/       /potwierdzenie udziału jednostki – Komendant Gminny OSP/ 

 



 
Uzasadnienie 

do Uchwały nr XXVI/181/2021 

Rady Gminy Gizałki 

z dnia 18 maja 2021 r. 

 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu Gminy Gizałki za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach 
pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Gizałki 

Zgodnie z ustawą o ochronie przeciwpożarowej, członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 
Wysokość ekwiwalentu nie może przekroczyć 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, ogłoszonego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczpospolitej Polskiej „Monitor 
Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych, przed dniem ustalenia ekwiwalentu. 

Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu gminy. Nie jest on równoważnikiem utraconego wynagrodzenia. 
Obecna stawka ekwiwalentu pieniężnego za każdą godzinę udziału członków OSP w działaniach 
ratowniczych wynosi 12,00 zł., a za udział w szkoleniu pożarniczym 6,00 zł. Stawki te zostały ustalone w 
2016 roku. Biorąc pod uwagę zagrożenie życia i zdrowia uczestnika działania ratowniczego zasadnym jest 
zróżnicowanie wysokości wypłacania ekwiwalentu za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu 
pożarniczym. Ekwiwalent, o którym mowa w art. 28 wskazanej ustawy, stanowi odpowiednik wkładu 
wniesionego przez członka OSP w postaci czasu, wysiłku i zdrowia w ochronę przeciwpożarową, czyli w 
działanie mające na celu ochronę życia, zdrowia oraz mienia innych osób lub ochronę środowiska przed 
pożarem, klęską żywiołową lub innymi zagrożeniami. 

Mając na uwadze powyższe podjęcie uchwały w sprawie zmiany wysokości ekwiwalentu dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych jest w pełni uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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