
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/180/17 

RADY GMINY WIELBARK 

z dnia 25 października 2017 r. 

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych 

Gminy Wielbark 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.  

poz. 1875) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 736 ze zm.), Rada Gminy Wielbark uchwala co następuje: 

§ 1. 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy członkom 

Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielbark uczestniczących w działaniach ratowniczych 

organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w kwocie 1/175 przeciętnego wynagrodzenia, 

ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego na podstawie art. 20 pkt 2 ustawy  

z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 1383) przed dniem ustalenia ekwiwalentu, za każdą godzinę udziału w działaniu ratowniczym. 

2. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego wypłacanego z budżetu Gminy członkom Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Wielbark uczestniczących w szkoleniach pożarniczych organizowanych 

przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę w kwocie 3 zł (trzy złote) za każdą godzinę udziału w szkoleniu 

pożarniczym, z zastrzeżeniem ust. 3. 

3. Jeżeli czas udziału członka Ochotniczych Straży Pożarnych w szkoleniu pożarniczym nie przekracza 

pełnej godziny lub jej wielokrotności, ekwiwalent podlega naliczeniu proporcjonalnie do czasu udziału członka 

Ochotniczych Straży Pożarnych w szkoleniu, liczonego w minutach. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wielbark. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XIX/120/08 Rady Gminy Wielbark z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Wielbark. 

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

Województwa Warmińsko-Mazurskiego. 

Przewodniczący Rady 

Andrzej Kimbar 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

Olsztyn, dnia 7 grudnia 2017 r.

Poz. 4940
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