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UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY GORZYCE 

z dnia 28 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 
Gminy Gorzyce 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.), art. 15 ust. 2 i art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 
2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490), po przeprowadzeniu konsultacji 
z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego,  
uchwala się co następuje: 

§ 1. Ustalić na okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2023 r. ekwiwalent pieniężny dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Gorzyce, którzy uczestniczyli w: 

1) działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych w wysokości 20,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę 
od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej, 

2) szkoleniach lub ćwiczeniach w wysokości 10,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub 
ćwiczenia. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych (Dz.U. 
z 2021 r. poz. 2490) do kompetencji rady gminy należy ustalenie wysokości ekwiwalentu dla strażaków 
ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych. Uchwała w tej sprawie powinna być podjęta nie rzadziej niż 
raz na dwa lata. Poprzednio obowiązująca uchwała rady gminy w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
straciła moc z dniem 31 grudnia 2021 r. Pierwsza uchwała rady gminy na podstawie w/wym. ustawy 
powinna zostać podjęta do 30 czerwca 2022 r. 

Biorąc pod uwagę maksymalną wysokość ekwiwalentu, wynikającą z art. 15 ust. 2 w/wym. ustawy 
przygotowany  projekt uchwały przewiduje zróżnicowanie stawki ekwiwalentu odpowiednio za udział 
w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych w wysokości 20,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę 
od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej i udział w szkoleniach lub ćwiczeniach 
w wysokości 10,00 złotych za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia lub ćwiczenia. 

Z uwagi na to, że uchwała w tej sprawie stanowi akt prawa miejscowego, projekt uchwały poddany został 
konsultacjom z organizacjami pozarządowymi zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie. 
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