
UCHWAŁA NR XXXI/218/22 
RADY GMINY KIEŁCZYGŁÓW 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych 
ratowników z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu ratowniczym, akcjach ratowniczych, 

szkoleniach pożarniczych, ćwiczeniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną 
lub Gminę 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie  
gminnym (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1372, poz. 1834) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia   17 grudnia  2021 r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Kiełczygłów uchwala co 
następuje: 

§ 1. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej ratownika z terenu 
Gminy Kiełczygłów, który uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, za każdą rozpoczętą 
godzinę w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych). 

§ 2. Ustala się stawkę ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej ratownika z terenu 
Gminy Kiełczygłów, który uczestniczył w szkoleniu pożarniczym, ćwiczeniu pożarniczym organizowanym 
przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Kiełczygłów, za każdą rozpoczętą godzinę w wysokości 8,00 zł 
(słownie: osiem złotych). 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/114/20 z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 
pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych  z terenu Gminy Kiełczygłów za udział w działaniu 
ratowniczym oraz szkoleniu organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kiełczygłów. 

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 01 stycznia 2022r. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Zenon Swędrak 
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Uzasadnienie 

Stosownie do treści art. 5 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych 
innych aktów prawnych ( Dz.U. t.j. z 2019 r. poz. 1461)  przepisy art. 4 nie wyłączają możliwości nadania 
aktowi normatywnemu wstecznej mocy obowiązującej, jeżeli zasady demokratycznego państwa prawnego 
nie stoją temu na przeszkodzie. Zgodnie ze stanowiskiem orzecznictwa sądów administracyjnych „wsteczna 
moc prawa może dotyczyć ewentualnie tylko przyznania praw. Z całą stanowczością natomiast należy 
wykluczyć możliwość zastosowania tej normy do nakładania obowiązków”.( tak min. NSA w wyroku III 
FSK 2137/21 z 30 września 2021 r. LEX Nr 3294291). W ocenie Rady Gminy Kiełczygłów przedmiotowa 
uchwała mająca na celu zapewnienie otrzymywania ekwiwalentu dla strażaków ratowników OSP za udział 
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, ćwiczeniach lub szkoleniach a tym samym przyznająca osobom 
tym określone uprawnienia uzasadnia wprowadzenie ich obowiązywania z mocą wsteczną tj. od 
1.01.2022 r. 
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