
UCHWAŁA NR XXIX/210/22 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) 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 Cielądz, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od zgłoszenia 
wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, w wysokości: 

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

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

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI/43/19 Rady Gminy Cielądz z dnia 9 kwietnia 2019 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych (Dz. 
Urz. Woj. Łódzkiego z 2019 r. poz.2850). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Cielądz. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2022 roku. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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UZASADNIENIE 
 
 

Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
została uregulowana Uchwałą Nr VI/43/19 z dnia 9 kwietnia 2019 r. podjętą na podstawie art. 
28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r.                               
o ochotniczych strażach pożarnych, 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. Zgodnie z art.15 ust. 1 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych 
gmina jest zobowiązana wypłacać strażakom ochotniczych straży pożarnych ekwiwalent 
pieniężny za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach                           
i ćwiczeniach, a zgodnie z art.15 ust.2 tej ustawy właściwa rada gmina jest zobowiązana do 
podjęcia uchwały w sprawie wysokości ekwiwalentu. 

Wprowadzenie niniejszej uchwały z mocą wsteczną jest zgodne z art. 5 ustawy                      
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (t. j.Dz. U. z 2019 r. 
poz. 1461), w którym ustawodawca wskazał możliwości nadania aktowi normatywnemu 
wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego nie stoją 
temu na przeszkodzie. W związku z tym, iż niniejsza uchwała pozwoli na uniknięcie okresu, 
w którym nie obowiązywałaby żadna regulacja, dotycząca ekwiwalentu pieniężnego dla 
strażaków ratowników OSP, jej obowiązywanie z mocą wsteczną jest prawidłowe. 
Przedmiotowa uchwala bezsprzecznie działała na korzyść jej adresatów - strażaków, 
albowiem przyznaje im wynagrodzenia już od 1 stycznia 2022 r. i w wysokości dotychczas 
obowiązującej. Powyższe nie narusza zatem zasad demokratycznego państwa prawa, ani nie 
pogarsza sytuacji prawnej adresatów. 
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