
    

 

UCHWAŁA Nr XXXVIII/273/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 28 stycznia 2022 r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP 

RP w sprawie zwiększenia ekwiwalentu  dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy 

Sochocin 

Na podstawie art. 18b ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

2021r., poz. 1372.) art. 241 ustawy z dnia z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks 

postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r. poz. 735) Rada Miejska w Sochocinie 

uchwala co następuje: 

 

§ l. Po rozpatrzeniu wniosku w sprawie zwiększenia ekwiwalentu  dla strażaków OSP  

z terenu Miasta i Gminy Sochocin postanawia uwzględnić złożony wniosek. Uzasadnienie 

sposobu rozpatrzenia wniosku określa załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej w Sochocinie do zawiadomienia 

Wnioskodawcy o sposobie rozpatrzenia wniosku oraz przesłania odpisu niniejszej uchwały 

wraz  z uzasadnieniem. 

 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

UCHWAŁY NR XXXVIII/273/2022 

RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE 

z dnia 28 stycznia 2022r. 
 

w sprawie rozpatrzenia wniosku Zarządu Oddziału Miejsko- Gminnego Związku OSP 

RP w sprawie zwiększenia ekwiwalentu  dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy 

Sochocin 

W dniu 30 grudnia 2021 r. wpłynął do Rady Miejskiej w Sochocinie wniosek od 

Zarządu Oddziału Miejsko - Gminnego Związku OSP RP w sprawie zwiększenia ekwiwalentu  

dla strażaków OSP z terenu Miasta i Gminy Sochocin. Przewodnicząca Rady Miejskiej 

skierowała wniosek do Komisji skarg, wniosków i petycji celem rozpatrzenia. Wobec 

powyższego Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrzyła wniosek zapoznała się ze 

stanowiskiem wnioskodawców oraz Burmistrza Miasta i Gminy Sochocin. 

 Dotychczasowa wysokość stawki ekwiwalentu przyjęta uchwała nr XIII/108/2016 

Rady Gminy Sochocin z dnia 17 marca 2016 roku i wynosi 12 zł za godzinę udziału w działaniu 

ratowniczym i 4 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym. Ww. uchwała została podjęta 

zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie przeciwpożarowej, który 

został uchylony z dniem 1 stycznia 2022 roku z uwagi na wejście w życie przepisów ustawy  

z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych. Stosownie do art. 15 ust. 1-2 

ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych, strażak ratownik OSP, 

który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, 

otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. Wysokość 

ekwiwalentu pieniężnego ustala, nie rzadziej niż raz na 2 lata, właściwa rada gminy w drodze 

uchwały. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego nie może przekraczać 1/175 przeciętnego 

wynagrodzenia miesięcznego brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu 

Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" na 

podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach  

i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r, poz. 291 z późn. zm.) przed 

dniem ustalenia ekwiwalentu pieniężnego, naliczanego za każdą rozpoczętą godzinę od 

zgłoszenia wyjazdu z jednostki ochotniczej straży pożarnej. Ekwiwalent pieniężny jest 

wypłacany z budżetu właściwej gminy. Istotną zmianą wprowadzoną przez ustawodawcę jest 

to, że ekwiwalent będzie naliczany za każdą rozpoczęta godzinę. 

Po analizie złożonego wniosku przez ZOMG ZOSP RP w Sochocinie oraz biorąc pod 

uwagę zaangażowanie strażaków, różny zakres i charakter czynności objętych ekwiwalentem, 

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji postanowiła uwzględnić złożony wniosek. 

Pouczenie: Zgodnie z art. 246 § 1  K.P.A. Wnioskodawcy  niezadowolonemu  ze  sposobu  

załatwienia  wniosku  służy  prawo  wniesienia skargi w trybie określonym w rozdziale 2  działu VIII 

KPA. Stosownie do postanowień art. 229 pkt 1 K.P.A., organem właściwym do rozpatrzenia skargi jest 

Wojewoda Mazowiecki. 

              


