
UCHWAŁA NR XLIV/330/2022
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY

z dnia 28 lutego 2022 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 
w Głuszycy Górnej, uczestniczących w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) 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 Miejska w Głuszycy uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy 
Górnej za udział w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach lub ćwiczeniach w kwotach: 

1) 29,53 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej; 

2) 11,48 zł za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuszycy 

Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości 
rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. 

 Wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Głuszycy Górnej została 
uregulowana uchwałą Nr XXI/108/2012 Rady Miejskiej w Głuszycy z dniu 30 stycznia 2012 r. podjętą na 
podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. 

 W dniu 1 stycznia 2022 r. weszła w życie ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych, na mocy której art. 28 ustawy o ochronie przeciwpożarowej został uchylony. 

 Zgodnie z art. 48 ww. ustawy - uchwały, o których mowa w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych, podejmuje się po raz pierwszy w terminie do dnia 30 czerwca 2022 r. 

 Z uwagi na konieczność zachowania ciągłości regulacji prawnej dotyczącej ekwiwalentu dla członków 
ochotniczych straży pożarnych, Rada Miejska w Głuszycy zauważa potrzebę określenia mocy obowiązującej 
uchwały od dnia 1 stycznia 2022 r., tj. wejścia w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych 
strażach pożarnych, która spowodowała jednoczesną utratę mocy obowiązującej dotychczasowej uchwały Rady 
Miejskiej w Głuszycy z dnia 30 stycznia 2012 r. podjętą na podstawie art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 
1991 r. o ochronie przeciwpożarowej - normującej kwestię przedmiotowego ekwiwalentu, przy braku przepisów 
przejściowych. 

 Rozwiązanie takie jest celowe, albowiem umożliwi rozliczenie działań ratowniczych jednostek ochotniczych 
straż pożarnych z terenu Gminy Głuszyca podjętych od początku stycznia 2022 r. na rzecz ochrony życia, 
zdrowia oraz mienia lokalnej społeczności. W ocenie Rady Miejskiej w Głuszycy rozwiązanie takie nie stoi 
w sprzeczności z zasadami demokratycznego państwa prawnego (art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. 
o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1461). 
Wprowadzany akt polepsza sytuację adresatów danej normy (członków OSP) albowiem przyznaje im określone 
kwoty ekwiwalentu, a jednocześnie nie pogarsza sytuacji prawnej pozostałych adresatów, albowiem swoją 
regulacją normuje – i jednakowo traktuje – sytuację wszystkich OSP z terenu Gminy Głuszyca (wyrok 
Trybunału Konstytucyjnego z 25 września 2000 r., sygn. akt K 26/99, OTK 2000, nr 6, poz. 186). Mimo 
działania wstecz aktu prawnego będzie on zatem realizował zasady demokratycznego państwa prawnego. 

 W związku z powyższym przyjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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