
 

 

UCHWAŁA NR X/43/19 

RADY GMINY JAŚLISKA 

z dnia 17 kwietnia 2019 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej 

funkcjonującej na terenie Gminy Jaśliska 

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

z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie 

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2018 r. poz. 620 z późn. zm.), Rada Gminy Jaśliska uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Członek Ochotniczej Straży Pożarnej w Jaśliskach lub Ochotniczej Straży Pożarnej w Posadzie 

Jaśliskiej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w następującej wysokości: 

a) udział w działaniach ratowniczych: 20 zł (słownie: dwadzieścia złotych 
00

/100) za 1 godzinę.  

b) udział w działaniach ratowniczych związanych wyłącznie z kierowaniem ruchem drogowym lub 

zabezpieczaniem wydarzeń np. kulturalnych lub sportowych: 8 zł (słownie: osiem złotych 
00

/100)  

za 1 godzinę. 

c) udział w szkoleniu pożarniczym: 8 zł (słownie: osiem złotych 
00

/100) za 1 godzinę. 

2. Za każde rozpoczęte 15 minut udziału w działaniach ratowniczych lub szkoleniu należy się ¼ stawki 

godzinowej o której mowa w ust. 1. 

§ 2. Traci moc uchwała nr XXI/123/16 Rady Gminy Jaśliska z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia 

wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej mających siedzibę na terenie 

Gminy Jaśliska. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jaśliska. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Jaśliska 

 

 

Dariusz Adam Puchalik 

DZIENNIK URZĘDOWY
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Rzeszów, dnia czwartek, 25 kwietnia 2019 r.
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