
 

UCHWAŁA Nr LIX/365/22 

RADY GMINY CHEŁMŻA 

 

z dnia 5 kwietnia 2022 r. 

 

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników za udział 

w działaniu ratowniczym, akcjach ratowniczych, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym. 

 

Na podstawie art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021  r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 2490), art. 18 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. poz. 559) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1.1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników 

ochotniczych straży pożarnych w wysokości: 

1) 20,00 zł za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych; 

2) 5,00 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu  pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

               2. Ekwiwalent, o którym mowa w ust. 1 jest naliczony za każdą rozpoczętą godzinę 

od zgłoszenia wyjazdu jednostki ochotniczej straży pożarnej. 

 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 

2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział członków 

ochotniczych straży pożarnych w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Chełmża (Dz.Urz. Woj. Kuj. – 

Pom. z 2017 r. poz. 5030). 

 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko 

– Pomorskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
do uchwały nr  LIX/365/2022 Rady Gminy Chełmża 

z dnia 5 kwietnia  2022 r. 

 
Na terenie Gminy Chełmża działają ochotnicze straże pożarne: 

1) OSP Zelgno; 

2) OSP Skąpe; 

3) OSP Kończewice; 

4) OSP Zajączkowo; 

5) OSP Szerokopas; 

6) OSP Kuczwały; 

7) OSP Grzegorz, 

które zgodnie z art. 3 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych biorą udział w działaniach 

ratowniczych, akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne 

służby, udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach, udział w ochronie 

ludności, wykonują kwalifikowaną pierwszą pomoc, organizują ćwiczenia, szkolenia, 

uczestniczą w ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty. 

Zgodnie z art. 10 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych gmina jest zobowiązana 

finansować ochotnicze straże pożarne. Na podstawie z art. 15 ustawy gmina jest zobowiązana 

wypłacać strażakom ratownikom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent pieniężny za 

udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach w 

wysokości określonej w uchwale . 

Dotychczas obowiązują stawki ekwiwalentu: 

za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym – 14 zł ; 

za każdą godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym –  4 zł, 

ustalone uchwałą Nr XXXVI/308/17 Rady Gminy Chełmża z dnia 29 listopada 2017 r. 

Proponowane stawki ekwiwalentu: 

1) 20,00 zł za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych; 

2) 5,00 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu  pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę. 

Uchwała stworzy podstawę prawną do wnioskowania i wypłacania ekwiwalentu dla 

strażaków ratowników OSP z budżetu gminy. Ekwiwalent finansowany jest z budżetu gminy 

zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 


