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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

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

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych Gminy 
Namysłów za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559, 1005, 1079) oraz art. 15 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. 
z 2021 r., poz. 2490) Rada Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkowi ochotniczej straży pożarnej 
mającej siedzibę na terenie Gminy Namysłów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu, w wysokości: 

1) 30,00 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej; 

2) 10,00 zł za każdą rozpoczętą godziną udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu. 

§ 2. Traci moc uchwała nr 404/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Opolskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2022 r. 

 

   
Przewodniczący Rady 

 
 

Jacek Ochędzan 
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Uzasadnienie 

W związku z nową ustawą z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 2490, z późn.zm.), która w art. 38 pkt. 12 uchyla art. 28 ustawy, który w ust. 1 zawiera 
delegację dla Rady Gminy do podjęcia uchwały w sprawie ekwiwalentu przyznawanego członkom ochotniczej 
straży pożarnej, konieczne jest podjęcie przez Radę Miejską nowej uchwały w sprawie ustalenia ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 
szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, 
otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze uchwały. Wysokość ekwiwalentu 
pieniężnego naliczana jest za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży 
pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. 

W poprzedniej Uchwale nr 404/VII/16 Rady Miejskiej w Namysłowie z dnia 27 października 2016 r. wysokości 
ekwiwalentów pieniężnych dla członków ochotniczych straży pożarnych wynosiły: 

1)15,00 zł za jedną godzinę za udział w działaniu ratowniczym; 

2)5,00 zł za jedną godzinę za udział w szkoleniu i innych akcjach. 

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest konieczne i uzasadnione. 

Projektodawca: Burmistrz 

JZ 
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