
UCHWAŁA NR XXXVII/365/2022 
RADY GMINY NOZDRZEC 

z dnia 25 marca 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec biorących udział 

w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach pożarniczych lub ćwiczeniach 
pożarniczych 

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559) art. 15 ust. 1 i 2 i art. 48 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach 
pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) 

Rada Gminy Nozdrzec 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężny dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych 
z terenu Gminy Nozdrzec następującej wysokości: 

1) 15,00  zł  za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej 

2) 15,00 zł za każdą godzinę udziału w szkoleniu lub ćwiczeniu organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną, Gminę Nozdrzec oraz inne uprawnione podmioty. 

§ 2. Wysokość ekwiwalentów, o których mowa w § 1 ma zastosowanie do ekwiwalentów należnych od 
dnia 1 stycznia 2022 r. 

§ 3. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych jest 
potwierdzenie przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Brzozowie uczestnictwa 
w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej. 

§ 4. Podstawą wypłacenia ekwiwalentu za udział w szkoleniu lub ćwiczeniu pożarniczym jest pisemne 
potwierdzenie uczestnictwa przez podmiot organizujący szkolenie lub ćwiczenie. 

§ 5. Traci moc uchwała nr IV/28/2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości 
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Nozdrzec za udział 
w działaniu ratowniczym lub szkoleniu. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nozdrzec. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
w Nozdrzcu 

 
 

Adrian Skubisz 
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