
UCHWAŁA NR XLI(249)2022 
RADY GMINY DYNÓW 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Dynów. 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) oraz art. 15 ust. 1  i 2  w związku z art. 48  ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Dynów uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego: 

- w wysokości 12,00 zł, słownie: (dwanaście zł) za każdą rozpoczętą godzinę działania ratowniczego lub akcji 
ratowniczej, 

- w wysokości 6,00 zł, słownie: (sześć zł) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu, ćwiczeniu 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dynów. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr uchwała nr XXII (127)2009 Rady Gminy Dynów z dnia 3 marca 2009 r. w sprawie 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dynów. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Dynów 

 
 

Francizek Pilip 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559) do wyłącznej właściwości rady gminy należy 
stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 
Gminy Dynów została uregulowana Uchwałą Nr XX(127)2009 z dnia 3 marca 2009 r., podjęta na 
podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 961 ze zm.). 

W dniu 01.01.2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), na mocy której art. 28 ustawy o ochronie 
przeciwpożarowej został uchylony. 

W związku z tym zachodzi konieczność podjęcia nowej uchwały regulującej wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 

zakresie. 

Ustawa z dnia 17.12.2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych w art. 15 ust 2 wskazuje że 

wysokość ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata właściwa rada gminy w 

drodze uchwały , natomiast w art 48 nakazuje, że pierwsze uchwały określające wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: D0AEE583-44B8-441A-97A2-12439D38100A. Podpisany Strona 1

https://sip.lex.pl/#/document/16793509?unitId=art(18)ust(2)pkt(15)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16794312?unitId=art(28)ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19189235?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/19189235?cm=DOCUMENT

	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Tiret 1 (1)
	Paragraf 1 Tiret 2 (2)

	Paragraf 2
	Paragraf 3
	Paragraf 4

	Uzasadnienie



