
 

 

UCHWAŁA NR XXXIII/159/17 

RADY MIEJSKIEJ W PRZEMKOWIE 

z dnia 8 czerwca 2017 r. 

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym  

lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom 

ochotniczych straży pożarnych działających na terenie gminy Przemków. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 

z 2016 r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 28 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej 

(t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 736) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego przysługującego członkom ochotniczej straży 

pożarnej za udział w działaniu ratowniczym w wysokości 15,00 zł (słownie: piętnaście złotych 00/100)  

za każdą godzinę udziału, z zastrzeżeniem, iż wysokość ekwiwalentu za udział w działaniach ratowniczych 

o charakterze zabezpieczenia imprezy publicznej zapewniającego ochronę życia, zdrowia, mienia i środowiska 

wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdą godzinę udziału. 

2. Wysokość ekwiwalentu pieniężnego za udział w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę wynosi 10,00 zł (słownie: dziesięć złotych 00/100) za każdą godzinę 

udziału. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXVI/175/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 18 listopada 2008 r. 

w sprawie określenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział w działaniu ratowniczym lub szkoleniu 

pożarniczym zorganizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę członkom ochotniczych straży 

pożarnych działających na terenie gminy Przemków. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Przemków. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 01 czerwca 2017 r. 

  

Przewodniczący Rady Miejskiej w Przemkowie: 

J. Matuszak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 20 czerwca 2017 r.

Poz. 2890
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