
UCHWAŁA NR XXXVIII/249/2022 
RADY GMINY ALEKSANDRÓW 

z dnia 10 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy 

Aleksandrów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, poz. 583) 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) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów, naliczanego za 
każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży 
pożarnej, w wysokości: 

1) za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej – 18,00 zł; 

2) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu – 8,00 zł. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Aleksandrów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego z mocą wsteczną od 1 stycznia 
2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Jolanta Rogozińska 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z artykułem 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz.1372, 1834) do wyłącznej 
właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych 
ustawami do kompetencji rady gminy. 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych została uregulowana uchwałą Nr XXI/115/2008 Rady Gminy 
w Aleksandrowie z dnia 14 listopada 2008 roku w sprawie ustalenia ekwiwalentu 
pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego Nr 363, poz. 3184) oraz Uchwała nr XXXII/191/2009 
Rady Gminy w Aleksandrowie z dnia 30 listopada 2009 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży 
pożarnej (Dziennik Urzędowy Województwa Łódzkiego Nr 4, poz. 30). Uchwała 
została podjętą na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 
o ochronie przeciwpożarowej. 

W dniu 1.01.2022 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. 

Cytowana wyżej ustawa o ochotniczych strażach pożarnych w art. 15 ust. 1 i 2 
stanowi, że: 

„Art. 15. 1. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, 
akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od 
otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. 

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego 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 art. 20 pkt 2 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, za każdą rozpoczętą 
godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. 
Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy.” 

Ponadto przepis art. 32 ust. 1 pkt 1 stanowi, że: 

„Koszty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych są pokrywane 
w szczególności z: 
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1) budżetów jednostek samorządu terytorialnego;” 

Z uwagi na to, że uchwała jest korzystniejsza dla beneficjentów, może wejść 
w życie z datą wsteczną,              tj. z dniem 1 stycznia 2022 r. Pozwoli to na 
uniknięcie okresu, w którym nie obowiązywałaby żadna regulacja, dotycząca 
ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP. Przedmiotowa uchwała 
podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego. 

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych innych aktów prawnych „przepisy art. 4 nie wyłączają 
możliwości nadania aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli 
zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją temu na przeszkodzie”. 
Uregulowanie podstawy prawnej dla wypłaty ekwiwalentu nie narusza zasad 
demokratycznego państwa prawa, a zabezpiecza istotny interes publiczny 
poprzez zapewnienie stałej ochrony przeciwpożarowej na terenie Gminy 
Aleksandrów, co stanowi jeden z priorytetowych zadań własnych Gminy. 
Bezpieczeństwo mieszkańców jest podstawą działania Gminy zatem pomimo 
działania wstecz aktu normatywnego będzie on realizował zasady 
demokratycznego państwa prawa. Akt nie ograniczy ani nie zmieni sytuacji 
prawnej mieszkańców. Nadto zgodnie z orzecznictwem uchwała nadająca moc 
wsteczną może dotyczyć jedynie nadania prawa nie zaś nałożenia obowiązku. 
Przedmiot uchwały niewątpliwie nadaje uprawnienie dla strażaków ratowników 
OSP, co stanowi zachowanie zasady demokratycznego państwa prawa. 
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