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Dotyczy: ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

W związku z nową ustawą z dnia 17 gmdnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych oraz
ze złożonym wnioskiem radnego Cezarego Krzyżanowskiego na XLII sesji Rady Miejskiej
wBarlinku w dniu 26 sierpnia 2021 roku w sprawie zwiększenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczącego w działaniu
ratowniczo-gaśniczego lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż
Pożarną lub Gminę Barlinek przesyłam projekt uchwały Rady Miejskiej wBarlinku
w przedmiotowej sprawie wraz z uzasadnieniem.

Załącznik:

Projekt uchwały Rady Miejskiej w Barlinku ws. ustalenia wysokości ekwiwalentu
pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek
za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu wraz
z uzasadnieniem.

Otrzymują:
l. Biuro Rady Miejskiej w m.
2. aa.
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Projekt

UCHWALA NR
JUDY M!EJSK!EJ w BARLiNKU
zdnia.......................... 2022 r.

w sprawie u-italenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika
Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu (.iminy Barlinek za uczestnichvo w działaniu

rafowniryym, akcji ratownic/ej, sykoleniu lub ćwic/.eniu.

NH n<ł().sl9\vifr' MCI 18 lis! ') ;łkl ! ^ us!:-"*.^ / ilitia X mMi'ra I 090 r, i> sHini)r/Mi!/if ^iiiiiitiyiti
(Dz. U. z 2022 r. póz. 559 ze zm.) w związku z art. 15 ust. l i 2 ustawa- z dnia 17 gnidnia 2021
r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 póz. 2490) postanawia się. co następuje:

§1. Ustaia się wysokość ekwiwaientu pieniężnego dla strażaka ratownika Ochotniczej
Straży Pożarnej z terenu Gmin)' Barlinek za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji
rutovvnic/ej. s/kolcniii hib ćwic/eniu w kwocie:

- 30 zł za każda rozpoczęta godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej
od zgłoszenia wyjazdu z jednostki Ochotniczej Siraży Pożarnej,

- ^0 /\ /M kM.>(i:-i ri)/p!.'f/t;-(;;j y,)(J/i!!e i.i(.!/iah! w ('•wicyeriii ()<i /^ł<is/eniH wyja'/di.! Z Jt?iJ!lO's(ki
Ochotnic/ej Straży Pożarnej,

- 10 zł za każda rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniu od zgłoszenia wyjazdu z jednostki
O^liuinic/.cj Siia/.y Pi.i/ciiiic-j.

§2. Ekwiwalent jest wypłacany z bud/.ctu Gminy Barlinek
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października 2017 r. w sprawie wysokości ekwiwalentii pieniężnego dla członka Ochotniczej
Straży Pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczo-gaśniczym lub s/kolcniu
po/'umic/vm ort';ini/o\\i.invm nr/,c/ P<.in.sivvovv;i Slr<i/', Po/;irn<i li-ih Gminę.

§4. Uchwała wchodzi w życie z dniem l stycznia 2022 r. po uprzednim ogłoszeniu
w Dzienniku Urzędowym Wo;cu'ództu'a Zachodniopomorskiego.
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UZASADNIENIE

do uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka
ratownika Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Barlinek za uczestnictwo
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.

W związku z utratą mocy obowiązującego art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2021 r.póz. 869 t.j.) i wejściem w życie ustawy z dnia
17 gmdnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. póz.2490), wystąpiła
konieczność ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika OSP
z terenu Gminy Barlinek, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu.

Art. 15 przedmiotowej ustawy brzmi:
Ekwiwalent pieniężny za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu
lub ćwiczeniu
l. Strażak ratownik OSP, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,
szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia,
ekwiwalent pieniężny.
2. 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 bmtto, 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 r. o emeryturach i rentach z Funduszu
Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. póz. 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.
3. Za czas nieobecności w pracy z przyczyn określonych w ust. l strażacy ratownicy OSP
zachowują uprawnienie do innych niż wynagrodzenie świadczeń związanych z pracą,
przewidziane w odrębnych przepisach.

W komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski" z dnia 9 lutego 2022 r. przeciętne wynagrodzenie
miesięczne bmtto w czwartym kwartale 2021 r. wyniosło 5 995,09 zł. Oznacza to, że członek
OSP powinien otrzymywać nie więcej niż 34,26 zł za godzinę udziału w działaniu
ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu.
Uchwała podlega ogłoszeniu w wojewódzkim dzienniku urzędowym, a to z uwagi na treść art.
13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych
aktów prawnych (Dz. U. z 2019 r. póz. 14611. j.)
Ostatnia uchwała Rady Miejskiej w Barlinku regulująca przedmiotową kwestię została podjęta
26 października 2017 r. i ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego dnia 27.11.2017 r.

Ustawa z dnia 17 gmdnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych, która weszła w życie
l stycznia 2022 r. swoim art. 38 pkt 12 uchyliła art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991
r. o ochronie przeciwpożarowej, będący podstawą do ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP
do dnia 31 grudnia 2021 r.
W związku z tym, od dnia l stycznia 2022 r. powinny obowiązywać przepisy nowej ustawy
w sprawie ustalenia ekwiwalentu dla członków OSP.



Rada Miejska zgodnie z art. 48 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych ma czas na podjęcie
uchwały w sprawie ekwiwalentu do 30 czerwca 2022 r. Akty normatywne, zawierające przepisy
powszechnie obowiązujące, ogłaszane w dziennikach urzędowych zgodnie z art. 4 ustawy
z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych,
wchodzą w życie po upływie czternastu dni od dnia ich ogłoszenia, chyba że akt normatywny
określi termin dłuższy.
Przepis art. 5 tej ustawy stanowi, że przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania aktowi
nonnatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa
prawnego nie stoją temu na przeszkodzie.
Przy tym wprowadzany akt ma polepszać sytuację prawną niektórych adresatów danej normy
i nie pogarszać sytuacji prawnej pozostałych adresatów (wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 25 września 2000 r. (sygn. akt K 26/99, OTK 2000, nr 6,póz.186). Z orzecznictwa Trybunału
Konstytucyjnego wynika dopuszczalność wprowadzania w życie przepisów z mocą wsteczną.

Mając na uwadze, że przyjęcie przedmiotowej uchwały ma normatywne uzasadnienie
w przywołanej ustawie, podjęcie uchwały z mocą obowiązywania wstecz jest konieczne
i uzasadnione.


