
Uchwała Nr XLV/276/2022
Rady Gminy Baranowo

z dnia 12 kwietnia 2022 r

w  sprawie  zmiany  uchwały  w  sprawie  ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla
strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Baranowo biorących
udział w działaniach ratowniczych, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym.   

      Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2022 r., poz. 559) 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) Rada Gminy Baranowo uchwala co następuje:

§ 1
W uchwale Nr XLIV/268/2022 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2022 roku w sprawie
ustalenia  wysokości  ekwiwalentu  pieniężnego  dla  członków  Ochotniczych  Straży  Pożarnych  z
terenu  Gminy  Baranowo  za  udział  w  działaniu  ratowniczym  lub  szkoleniu  pożarniczym,  §  1
otrzymuje brzmienie:

„Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej 
z terenu Gminy Baranowo, za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
lub ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Baranowo,
w sposób następujący:    

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaka ratownika OSP w działaniu ratowniczym lub
akcji ratowniczej Gmina Baranowo wypłaca kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć
złotych),

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału strażaka ratownika OSP w szkoleniu lub ćwiczeniu
pożarniczym Gmina Baranowo wypłaca kwotę 25,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć zło-
tych).”

§ 2

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Baranowo
 

§ 3

Uchwała  wchodzi  w  życie  po  upływie  14  dni  od  dnia  publikacji  w  Dzienniku  Urzędowym
Województwa Mazowieckiego



Uzasadnienie

W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych
strażach  pożarnych  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  2490),  na  mocy,  której  art.  28  ustawy o  ochronie
przeciwpożarowej  został  uchylony.  W  związku  z  tym  zachodzi  konieczność  podjęcia  nowej
uchwały.

W uchwale Nr XLIV/268/2022 Rady Gminy Baranowo z dnia 25 marca 2022 r. w sprawie
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu
Gminy  Baranowo  nie  uwzględniono  zapisów  obecnie  obowiązującej  ustawy  o  ochotniczych
strażach pożarnych.

Mając  na  uwadze,  że  przyjęcie  przedmiotowej  uchwały  ma  normatywne  uzasadnienie  
w przywołanym przepisie, podjęcie uchwały jest konieczne i uzasadnione.


