
UCHWAŁA NR LXVIII/419/22 
RADY GMINY CHEŁMŻA 

z dnia 25 października 2022 r. 

zmieniająca uchwałę 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. 559,1005 i 1079) uchwala się, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 1988) § 1 ust. 1 otrzymuje 
brzmienie. 

„1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 
pożarnych w wysokości: 

1) 20,00 zł za udział w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej; 

2) 5,00 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu.”.. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko –Pomorskiego 
i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Janusz Iwański 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 10 ustawy 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 działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Rada Gminy podjęła uchwałę 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 (Dz.Urz. Woj. Kuj. – Pom. z 2022 r. poz. 1988). 

W dniu 3 października 2022 r. do Rady Gminy Chełmża wpłynął wniosek Prokuratora Prokuratury 
Rejonowej w Toruniu złożony na podstawie art. 70 ustawy z dnia 28 stycznia 2016 r. Prawo o prokuraturze 
o zmianę uchwały Nr LIX/365/22 Rady Gminy Chełmża z dnia 5 kwietnia 2022 r. w części dotyczącej 
regulacji § 1 pkt 2: 

2) 5,00 zł za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę, poprzez wykreślenie zapisu „organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 
gminę”. 

We wniosku Prokurator zarzucił że wskazany zapis narusza prawo poprzez niedozwoloną modyfikację 
regulacji ustawowej art. 15 ust. 2 ustawy i przyznanie ekwiwalentu tylko za udział w szkoleniach 
i ćwiczeniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w sytuacji gdy ustawa przewiduje 
wynagrodzenie za udział w każdym szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Projekt uchwały uwzględnia wniosek Prokuratora. 
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