
PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……./LVI/2022 

RADY GMINY ŻABIA WOLA 

z dnia …… września 2022 r. 

 

o zmianie uchwały Nr 57/LIV/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu ratowniczym 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583, 1005, 1079, 1561) i art. 15 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 

17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490, z 2022 r. poz. 1301) 

Rada Gminy Żabia Wola uchwala, co następuje: 
 

§ 1. W uchwale Nr 57/LIV/2022 Rady Gminy Żabia Wola z dnia 28 czerwca 2022 r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu 

ratowniczym wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Wypłata ekwiwalentu następuje po złożeniu przez  członka Ochotniczej Straży Pożarnej 

Prezesowi OSP oświadczenia.” 

2) § 4 uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej dokonuje sprawdzenia pod względem formalno-

prawnym otrzymanych oświadczeń, sporządza zbiorczy wniosek: o wypłatę ekwiwalentu za udział 

w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej lub szkoleniu, ćwiczeniu pożarniczym 

organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. Wniosek musi zostać potwierdzony 

przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Grodzisku Mazowieckim w zakresie 

dotyczącym udziału oraz ilości godzin trwania działania ratowniczego lub akcji ratowniczej.” 

3) uchyla się załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2. 
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Żabia Wola. 
 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 

wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z datą obowiązywania od dnia 01.01.2022 r. 

  



PROJEKT 

U Z A S A D N I E N I E 

W związku ze zmianą ustawy z dnia 17 grudnia 2021 roku o ochotniczych strażach pożarnych  

(Dz. U. z 2021 r. poz. 869) Rada Gminy Żabia Wola na sesji w dniu 28.06.2022 r. podjęła uchwałę 

Nr 57/LIV/2022 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Żabia Wola za udział w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu ratowniczym. 

Zapisy ww. uchwały określały m.in. wzory oświadczenia członka Ochotniczej Straży Pożarnej 

składanego Prezesowi OSP (załącznik nr 1) oraz wniosku o wypłatę ekwiwalentu za udział w działaniu 

ratowniczym/akcji ratowniczej lub szkoleniu/ćwiczeniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub Gminę (załącznik nr 2 do uchwały). 

Z uwagi na fakt, iż obowiązujące przepisy prawa nie dają radzie gminy delegacji do stanowienia  

w zakresie określania wzorów ww. dokumentów podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne. 

 

 


