
UCHWAŁA NR XXXII.254.2022 
RADY GMINY DOMASZOWICE 

z dnia 25 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaka ratownika, który uczestniczył w akcji 
ratowniczej, działaniu ratowniczym lub ćwiczeniach oraz szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę 

Na podstawie art. 18 ust. 1 i ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 
z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 15 ust. 2 i art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r., poz. 2490) Rada Gminy Domaszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaka ratownika, który uczestniczył w akcji ratowniczej, działaniu 
ratowniczym, za każdą rozpoczętą godzinę, w wysokości wynikającej z wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
(w zaokrągleniu w górę do pełnych złotych), określonej w drodze Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej, wydanego na 
podstawie art. 2 ust. 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (t. j. Dz. U. 
2020 r., poz. 2207). 

§ 2. Ustala się wysokość ekwiwalentu dla strażaka ratownika, który uczestniczył w ćwiczeniach lub szkoleniu 
pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w wysokości 50% stawki wymienionej 
w § 1, za każdą rozpoczętą godzinę. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Domaszowice. 

§ 4. Zasady ustalone w § 1 i 2 znajdują zastosowanie do obliczenia ekwiwalentów należnych za okres od dnia 
1 stycznia 2022 roku. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Białkowski 
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