
UCHWAŁA NR 319/XLIII/2022  

RADY MIEJSKIEJ W GOSTYNINIE 
z dnia 24 lutego 2022 r.  

w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników OSP 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie,  

którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub 

ćwiczeniu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku                             

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372 z późn. zm.) i art. 15 ust.  

1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U.               

z 2021 roku, poz. 2490) Rada Miejska w Gostyninie uchwala, co następuje:  

§ 1.  

Ustala się ekwiwalent pieniężny dla strażaka ratownika OSP – członka Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gostyninie: 

1) za udział w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej – w wysokości 17,00 zł 

(słownie: siedemnaście złotych) za każdą rozpoczętą godzinę, 

2) za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż 

Pożarną, Gminę Miasta Gostynina lub inne uprawnione podmioty - w wysokości 

7,00 zł (słownie: siedem złotych) za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Gostynina. 

§ 3. 

Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 64/VIII/2019 z dnia                  

28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Gostyninie. 

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego z mocą od dnia 1 stycznia 2022 r.  

 

       Przewodniczący Rady Miejskiej 

             Andrzej Hubert Reder 



 

UZASADNIENIE 

 Na terenie Gminy Miasta Gostynina funkcjonuje jedna jednostka Ochotniczej 

Straży Pożarnej.  

 Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych (dalej jako: ustawa o OSP), rada gminy obowiązana jest nie 

rzadziej niż raz na dwa lata podjąć uchwałę o ustaleniu wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym, akcji 

ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.  

 Dotychczas obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Gostyninie Nr 

64/VIII/2019 z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie ekwiwalentu pieniężnego dla 

członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Gostyninie ustalała wysokość ekwiwalentu 

za udział w działaniach ratowniczych, na poziomie 15 zł., stąd podwyższenie tej 

stawki do 17 zł. za każdą godzinę udziału strażaka ratownika OSP w działaniach 

ratowniczych uzasadnia nadanie niniejszej uchwale mocy wstecznej, albowiem jest to 

bardziej korzystne dla strażaków ratowników OSP. 

 Z uwagi na powyższe niniejsza uchwała jest konieczna i zasadna. 

 

 

 

 

 

 


