
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/199/2013 

RADY GMINY BORZĘCIN 

z dnia 24 maja 2013 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu 

Gminy Borzęcin za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. 

o ochronie przeciwpożarowej tj. (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380 z późn. zm.), Rada Gminy Borzęcin 

uchwala, co następuje:  

§ 1. Członek ochotniczej straży pożarnej z terenu Gminy Borzęcin, który uczestniczył w działaniu 

ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin, 

otrzymuje ekwiwalent pieniężny.  

§ 2. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały, będzie wypłacany z budżetu Gminy 

Borzęcin za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin.  

1) 13 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym.  

2) 8 zł za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub 

gminę. 

§ 3. Wypłata ekwiwalentu przysługuje tylko pełnoprawnemu członkowi Ochotniczej Straży Pożarnej 

wchodzącemu w skład obsady angażowanej w akcję lub szkolenie sekcji - danej jednostki bojowej.  

§ 4. Traci moc uchwała Nr XX/159/08 Rady Gminy w Borzęcinie z dnia 28 października 2008 roku 

w sprawie "ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członka ochotniczej straży pożarnej z terenu 

Gminy Borzęcin za uczestnictwo w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Borzęcin "  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Czesław Małek 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 13 czerwca 2013 r.

Poz. 3882


		2013-06-13T11:40:19+0000
	Polska
	Monika Majsak-Białczyk; MUW
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




