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Zarządzenie Nr 41/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  

  z dnia 14 lutego 2022 r. 
 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa 
miejscowego – projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w 
działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 

Na podstawie art. 26 ust. 1, art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) art. 5 ust. 2  pkt 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 r. poz. 1057 z późn. zm.)  oraz § 2 ust. 2 
uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz 
podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach 
dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego 
z 2010 r. Nr 203, poz. 6097, zm. z 2016 r., poz. 978) zarządza się, co następuje: 
 
§ 1. Przeprowadzić konsultacje w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu 
uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu. 
 
§ 2. Ogłosić rozpoczęcie Konsultacji, zgodnie z ogłoszeniem, stanowiącym Załącznik do 
niniejszego Zarządzenia. 
 
§ 3. Zamieścić ogłoszenie o rozpoczęciu Konsultacji w Biuletynie Informacji Publicznej oraz 
na stronie internetowej Urzędu Gminy.  
 
§ 4. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Nieporęt. 
 
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
 

   Wójt Gminy Nieporęt 

 

                       Sławomir Maciej Mazur                                                                                                        

 
 
 
 
 



 
 

Załącznik  
do Zarządzenia Nr 41/2022 
Wójta Gminy Nieporęt  
z dnia 14 lutego 2022 r. 

 
OGŁOSZENIE  

WÓJTA GMINY NIEPORĘT  
 

o rozpoczęciu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa           
w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego                                         
i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego – projektu uchwały w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych                    
z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu 
lub ćwiczeniu. 
 
     Na podstawie § 2 ust. 3 uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o 
wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej 
tych organizacji (Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego  z 2010 r. Nr 203 poz. 6097, zm. z 2016 r. 
poz. 978) ogłasza się rozpoczęcie konsultacji, zwanych dalej „Konsultacjami” w zakresie projektu aktu 
prawa miejscowego - projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego 
dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo                               
w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, stanowiącego załącznik do 
niniejszego Ogłoszenia 
 
I. Termin rozpoczęcia konsultacji ustala się na dzień: 15 lutego 2022 r.  
   Termin zakończenia konsultacji ustala się na dzień: 21 lutego 2022 r.  
 
II. Konsultacje przeprowadza się z zastosowaniem arkusza formularza konsultacyjnego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/125/2010 Rady Gminy Nieporęt z dnia 4 listopada 2010 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o 
których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji, przekazywanego do Urzędu Gminy Nieporęt: 
1) za pośrednictwem strony internetowej Urzędu Gminy Nieporęt, e-mail: urzad@nieporet.pl 
2) osobiście poprzez złożenie pisemnych uwag w siedzibie kancelarii Urzędu Gminy Nieporęt przy 
placu Wolności 1,  w terminie do dnia 21 lutego 2022 r., w godzinach pracy Urzędu. 
 
III. Celem Konsultacji jest zebranie opinii, uwag i propozycji od organizacji pozarządowych oraz 
podmiotów wymienionych w art. 3 ust 3. ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie, których działalność statutowa dotyczy przedmiotu Konsultacji. 
 
IV. Sprawozdanie z przeprowadzonych Konsultacji zawierające informacje dot.: 

1) liczby podmiotów biorących udział w Konsultacjach; 
2) wykaz zgłoszonych uwag; 
3) uzasadnienia przyjęcia bądź odrzucenia zgłoszonych uwag, 
zostanie ogłoszone w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy. 

 
V. Uwagi zgłaszane przez organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mają charakter 
opiniodawczy i nie są wiążące. 
 



 
Załącznik do Ogłoszenia  
Wójta Gminy Nieporęt 
z dnia 14 lutego 2022 r. 
o rozpoczęciu konsultacji w zakresie  
projektu aktu prawa miejscowego 

 
 

-PROJEKT- 

UCHWAŁA NR .................... 
RADY GMINY NIEPORĘT 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, 

szkoleniu lub ćwiczeniu  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 15 ust. 1 oraz ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 
strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490) Rada Gminy Nieporęt uchwala, co następuje: 

 § 1. Ustala się ekwiwalent pieniężny dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy 
Nieporęt w wysokości:  

1) za każdą godzinę uczestnictwa w działaniu ratowniczym lub akcji ratowniczej w wysokości  
20 zł brutto (słownie: dwadzieścia złotych brutto);  

2) za każdą godzinę uczestnictwa w szkoleniu lub ćwiczeniu w wysokości 10 zł brutto (słownie: 
dziesięć złotych brutto). 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XLIX/133/2021 Rady Gminy Nieporęt z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie 
ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 
gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym (Dz. Urz. Woj. 
Maz. z dnia 8 grudnia 2021 r. poz. 11296). 

§ 4.Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, 

akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu  

 

Powodem procedowania przedmiotowej uchwały jest wejście w życie ustawy z dnia 17 grudnia 2021r. 
o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2490). W związku z faktem podjęcia uchwały 
w dniu 1 grudnia 2021 r.  w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków 
Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub 
szkoleniu pożarniczym (Dz. Urz. Woj. Maz. z dnia 8 grudnia 2021 r. poz. 11296) przepisy niniejszej 
uchwały pozwalają zachować ciągłość uprawnienia przysługującego  strażakom OSP do świadczenia 
osobistego, jakim jest ekwiwalent. 

Zgodnie z art. 15 ust. 1 i ust.2 ustawy o ochotniczych strażach pożarnych strażak ratownik OSP, który 
uczestniczył w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu, otrzymuje, 
niezależnie od otrzymywanego wynagrodzenia, ekwiwalent pieniężny. 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 
brutto, ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym 
Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy z dnia 17 grudnia 1998r. 
o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 291 ze 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. 

Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 stycznia 2022 r. w sprawie 
przeciętnego wynagrodzenia w czwartym kwartale 2021 r. przeciętne wynagrodzenie wyniosło 6221,04 
zł. W związku z powyższym, wysokość ekwiwalentu nie może przekraczać  
35,55 zł. 

Sprawą oczywistą jest, że członkowie ochotniczych straży pożarnych wykonują swoje obowiązki 
społecznie, dla idei i nie oczekują z tego tytułu żadnego wynagrodzenia. Jednakże to zadaniem lokalnej 
społeczności jest uhonorowanie członków OSP i ich ciężkiej pracy, również wykorzystując aspekt 
finansowy – właśnie poprzez ustalenie ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 
pożarnych. 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
FORMULARZ KONSULTACJI PROJEKTU UCHWAŁY 

 
w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, 
o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie w zakresie projektu aktu prawa miejscowego - projektu uchwały w 
sprawie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu gminy Nieporęt za uczestnictwo w działaniu ratowniczym, akcji 
ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu . 

  
Lp Stan zapisu w projekcie 

uchwały  
wraz z podaniem nr 
paragrafu i punktu 

Uwagi – sugerowana 
zmiana (konkretny 

sugerowany zapis paragrafu 
i punktu) 

Uzasadnienie  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

 

Podmiot 
zgłaszający 

uwagi 
(propozycje)  

Adres  Nr 
telefonu 

Adres poczty 
elektronicznej 

Imię i 
nazwisko 

osoby 
kontaktowej 

Data 
wypełnienia  

 
 

     

 
 

     

 
 

     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


