UCHWAŁA NR XLVII/277/22
RADY GMINY POŚWIĘTNE
z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży
pożarnych z terenu Gminy Poświętne za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
lub ćwiczeniu.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r.
poz.559) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U.
z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Poświętne uchwala co następuje:
§ 1. Strażak ratownik Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu otrzymuje ekwiwalent pieniężny za każdą rozpoczętą godzinę od
zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej w wysokości:
1) 16,00 zł brutto (słownie: szesnaście złotych 00/100) za udział w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej;
2) 9,00 zł brutto (słownie: dziewięć złotych 00/100) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Poświętne.
§ 3. Traci moc uchwała Nr XLI/251/21 Rady Gminy Poświętne z dnia 17 grudnia 2021 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej gminy Poświętne, za
udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną
lub Gminę Poświętne (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2022 r. poz. 254).
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie
z dniem 01 stycznia 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Kazimierz Wiechecki
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Uzasadnienie
W związku z wejściem w życie 1 stycznia 2022 r. ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach
pożarnych (Dz.U. z 2021r. poz. 2490) utraciła moc uchwała rady gminy podjęta na podstawie art. 28 ustawy
z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej dotycząca wysokości ekwiwalentu dla członków
ochotniczych straży pożarnych z terenu naszej gminy. Zgodnie z art. 48 ustawy o ochotniczych strażach
pożarnych uchwały podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. Wobec braku
przepisów przejściowych w ustawie o ochotniczych strażach pożarnych dotyczących uchwał obowiązujących
do 31 grudnia 2021 r. ustalających wysokość ekwiwalentu zasadne jest zawarcie w niniejszej uchwale zapisu
o jej obowiązywaniu od 01 stycznia 2022 r. aby stworzyć podstawę prawną wypłacania ekwiwalentu dla
strażaków ratowników za okres od 01 stycznia 2022 r. do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
W konsekwencji oraz na podstawie art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych
i niektórych innych aktów prawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1461) niniejszej uchwale nadano moc wsteczną.
Wskazać bowiem należy, że art. 5 nie wyłącza możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy
obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Zastosowanie art. 5 ww. ustawy jest konieczne, a żadna z zasad demokratycznego państwa prawa nie stoi temu
na przeszkodzie. A co więcej to właśnie zasada państwa prawa i wynikająca z niej zasada zaufania jednostki
państwa i stanowionego przez nie prawa przemawiała za zastosowaniem w niniejszej sprawie zasady
retroaktywności w zakresie momentu uzyskania uprawnień przez strażaków ratowników do wypłacania
ekwiwalentu.
W myśl art. 15 ust. 1 i 2 nowej ustawy o ochotniczych strażach pożarnych strażak ratownik Ochotniczej
straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu
otrzymuje, niezależnie od wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość tego ekwiwalentu ustala,
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 "Monitor Polski" na
podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 291, z późn. zm.) przed dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą
rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest
wypłacany z budżetu właściwej gminy.
Podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne i konieczne.
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