
 

 

UCHWAŁA NR XL/253/17 

RADY MIEJSKIEJ W  DUKLI 

z dnia 21 czerwca 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków  

ochotniczych straży pożarnych, którzy uczestniczą w działaniach ratowniczych  

lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. 

Nr 142, poz 446 z późniejszymi zmianami) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz.U. z 2017 r.  poz. 736) Rada Miejska w Dukli uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala wysokość ekwiwalentu dla członków  Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Dukla za 

każdą godzinę: 

1) udziału w akcjach ratowniczych oraz działaniach na rzecz bezpieczeństwa publicznego organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla  - w wysokości 13,00 zł (słownie: trzynaście złotych), 

2) udziału w szkoleniu pożarniczym, specjalistycznym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną  lub 

Gminę Dukla - w wysokości 2,00 zł (słownie: dwa złote), 

3) udziału w szkoleniu podstawowym organizowanym  przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Dukla - 

w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) 

§ 2. Ekwiwalent wypłacany jest z budżetu Gminy Dukla w okresach kwartalnych, na wskazane przez 

strażaka konto bankowe lub w kasie Urzędu Miejskiego w Dukli. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza  Burmistrzowi Dukli. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXXI/198/13 Rady Miejskiej w Dukli z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka Ochotniczej Straży Pożarnej, którzy uczestniczyli 

w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

Gminę Dukla (Dz.Urz.Województwa Podkarpackiego z 2013 r. poz.1841). 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie czternastu dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od 1 września 2017 roku. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Andrzej Dziedzic 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 7 lipca 2017 r.

Poz. 2493
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