
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIASTA JASTRZĘBIE-ZDRÓJ 

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

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych, 

akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.2022 
poz.559), w związku z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 
(Dz.U.2021 poz. 2490) 

Rada Miasta Jastrzębie-Zdrój 
uchwala 

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego w kwocie 20,00 zł za godzinę za udział strażaka 
ratownika OSP w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych, oraz stawkę ekwiwalentu pieniężnego 
w kwocie 10,00 zł za godzinę udziału strażaka ratownika OSP w szkoleniu lub ćwiczeniu.  

§ 2. Traci moc Uchwała Nr II.19.2022 Rady Miasta Jastrzębie-Zdrój z dnia 24 lutego 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta 
Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach 
i ćwiczeniach. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia. 

 
 
 

I ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 
/-/ Roman Foksowicz 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



UZASADNIENIE 

W związku z wejściem w życie w dniu 17 grudnia 2021 r ustawy o ochotniczych strażach 

pożarnych. (Dz.U. z 2021, poz. 2490) konieczne jest podjęcie nowej uchwały w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 

z terenu Miasta Jastrzębie-Zdrój uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach 

ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach. Wypłatę rzeczonego ekwiwalentu reguluje art. 15 ust 1 

przytoczonej Ustawy dookreślając w ust.2, iż jego wysokość ustalana nie rzadziej niż raz na 2 lata 

przez właściwą radę gminy w drodze uchwały 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 pieniężnego. 

Ekwiwalent pieniężny jest wypłacany z budżetu właściwej gminy. 


