
UCHWAŁA NR XXV/216/21 
RADY MIEJSKIEJ KOLONOWSKIEGO 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, 
którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. 
poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 
przeciwpożarowej (Dz. U. 2021 r. poz. 869) Rada Miejska Kolonowskiego uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, otrzymuje 
ekwiwalent pieniężny w wysokości 15,00 zł. za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. 

2. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 3 zł.za każdą 
godzinę udziału w szkoleniu. 

3. Wypłata ekwiwalentu następować będzie kwartalnie. 

§ 2. Traci moc Uchwała Nr X/77/11 Rady Miejskiej w Kolonowskiem z dnia 12 września 2011 r. 
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kolonowskiego. 

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

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Kupke 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej w art. 28 ust. 1 i 2 stwierdza, że członek 
ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym, 
organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny. Wysokość 
ekwiwalentu ustala rada gminy w drodze uchwały. 
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