
Uchwała Nr XLI/423/2021 

Rady Gminy Masłów 

z dnia 22 grudnia 2021 roku 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 

ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych 

lub szkoleniach pożarniczych 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (Dz.U. 2021 r., poz. 1372 i 1834) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 stycznia 

1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 869) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Masłów, który uczestniczył w 

działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż  

Pożarną  otrzymuje ekwiwalent pieniężny: 

1)  za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym  w wysokości 20,00 zł. 

2) za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym w wysokości 12,00 zł. 

§ 2. Członek ochotniczej straży pożarnej z terenu gminy Masłów, który uczestniczył  

w działaniach na rzecz Gminy Masłów lub jej mieszkańców zleconych  przez  Wójta  otrzymuje 

ekwiwalent pieniężny w wysokości 9,00 zł za każdą godzinę udziału w tych działaniach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Masłów. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XLVII/477/2018 Rady Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szkoleniach pożarniczych. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego następującego po 

upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 

 

  

https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210001372
https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20210000869


UZASADNIENIE 

Na terenie gminy Masłów funkcjonuje 5 jednostek ochotniczych straży pożarnych, 

których statutowym działaniem jest walka z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi 

miejscowymi zagrożeniami. Ustawowym obowiązkiem gminy jest finansowanie ochotniczych 

straży pożarnych w zakresie określonym właściwymi przepisami. W przedmiocie niniejszej 

uchwały jednym z obowiązków rady gminy w świetle art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 

1991 roku o ochronie przeciwpożarowej ( Dz. U. 2021 r.,  poz. 869) jest ustalanie wysokości 

ekwiwalentu, a jego wypłata – zgodnie z art. 29 wyżej wymienionej ustawy – pochodzi z bu-

dżetu gminy.  

Obowiązująca aktualnie wysokość ekwiwalentu pochodzi z uchwały Nr XLVII/477/2018 Rady 

Gminy Masłów z dnia 22 marca 2018. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 

dla członków ochotniczych straży pożarnych za udział w działaniach ratowniczych oraz szko-

leniach pożarniczych i wynosi: 

a) 15 zł za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym, 

b) 7,50 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym poza terenem 

gminy Masłów, 

c) 3 zł każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym na terenie gminy 

Masłów. 

Projekt uchwały przewiduje zwiększenie wysokości ekwiwalentu – odpowiednio do 20,00 zł 

za udział w działaniu ratowniczym i do 12,00 zł za udział w szkoleniu pożarniczym (w tym 

ćwiczeniach ratowniczych) bez rozgraniczenia miejsca szkolenia. Dodatkowo projekt uchwały 

przewiduje ekwiwalent pieniężny w wysokości 9,00 zł za każdą godzinę udziału w innych dzia-

łaniach na rzecz Gminy Masłów lub jej mieszkańców zleconych przez Wójta.  

W świetle art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej 

wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać 1/175 przeciętnego wynagrodzenia ogłoszonego 

przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej 

Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 o emery-

turach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1383, z późn. zm.) 

przed dniem ustalenia ekwiwalentu za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub 

szkoleniu ratowniczym.  

Wysokość proponowanego ekwiwalentu spełnia wymienione wyżej wymagania. Według ko-

munikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 10 listopada 2021 roku  przeciętne 

wynagrodzenie w trzecim kwartale 2021 roku ustalone na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 291, 353, 794, 1621 i 1981) wyniosło 5657,30 zł (M.P. z 2021 r. poz. 1044). 

Ponadto należy mieć na względzie, że w od niespełna czterech lat – kwoty ekwiwalentu dla 

strażaków OSP z terenu gminy Masłów za udział w działaniu ratowniczym i w szkoleniu po-

żarniczym pozostawały na niezmiennym poziomie, mimo systematycznego wzrostu przecięt-

nego wynagrodzenia w skali kraju. 

 

 

 



Koszt ekwiwalentu:  

2020 – 35 278,75 zł 

2021 (do 30.11.2021): 18 865,48 zł 

Skutki finansowe: ok. 10 000,00 zł/rok (przy założeniu uśrednionej ilości działań ratow-

niczych w 2020 i 2021 + 1000,00 zł szacunek za wyjazdy na polecenie wójta ) 

 

Przewodniczący Rady Gminy Masłów  

Piotr Zegadło   

 


