
UCHWAŁA NR XXXVIII/275/2022
RADY GMINY ZŁOTA 

z dnia 6 września 2022 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXVII/265/2022 Rady Gminy Złota z dnia 23 czerwca 2022 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu 

gminy biorących udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 
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 (tj. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (tj. Dz. U. z 2021 r„ poz.2490). Rada Gminy Złota uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXVII/265/2022 Rady Gminy Złota z dnia 23 czerwca 2022r. § 2 otrzymuje 
następujące brzmienie:

§ 2. Traci moc uchwała Nr VI1/43/2019 Rady Gminy Złota z dnia 26 marca 2019 roku w sprawie 
ustalania wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w działaniu 
ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym. "

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Złota.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi

Przewodniczący Rady/Gminy
Zł<

Adam \yypych
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UZASADNIENIE

Podjęcie niniejszej uchwały wynika z art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o 

ochotniczych strażach pożarnych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz.2490), gdzie w ust. 2 ninieszej ustawy Wójt 

Gminy zobowiązany jest do wypłaty ekwiwalentu pieniężnego członkom Ochotniczej Straży Pożarnej w 

wysokości nie przekraczającej 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, za każdą rozpoczętą 

godzinę od zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej.

Zgodnie z art. 15 ust. 2 w/w ustawy obowiązek ustalania wysokości przeysługującego ekwiwalentu 

spoczywa na Radzie Gminy nie rzadziej niż raz na 2 lata, która w tym zakresie powinna podjąć stosowną 

uchwałę.

W związku z powyższym podjęcie w/w uchwały jest zasadne.
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