
UCHWAŁA NR XLII/331/2010  

RADY GMINY CZERNICHÓW  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie 

 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Na podstawie: art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) w związku z przepisem art.

7 ust 1, pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.

1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 8 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym.  

§ 2. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 4 zł. za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.  

§ 3. Listę  członków OSP potwierdzającą  udział  i czas trwania działania ratowniczego,

o którym mowa w § 1 sporządza naczelnik OSP według wzoru określonego w załączniku nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa § 2 oblicza się  na podstawie oświadczenia

członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę

Powiatową PSP w Żywcu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu

począwszy od dnia 15 marca 2010 r.  

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Zbigniew Kotrys 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

załącznik nr1 do uchwały nr331 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

załącznik nr2 do uchwały nr331 

ID: WSAXO-ARUJE-XUUOL-JTPSR-FEXFW. Podpisany. Strona 1 / 3



UCHWAŁA NR XLII/331/2010  

RADY GMINY CZERNICHÓW  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie 

 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Na podstawie: art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) w związku z przepisem art.

7 ust 1, pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.

1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 8 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym.  

§ 2. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 4 zł. za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.  

§ 3. Listę  członków OSP potwierdzającą  udział  i czas trwania działania ratowniczego,

o którym mowa w § 1 sporządza naczelnik OSP według wzoru określonego w załączniku nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa § 2 oblicza się  na podstawie oświadczenia

członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę

Powiatową PSP w Żywcu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu

począwszy od dnia 15 marca 2010 r.  

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Zbigniew Kotrys 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

załącznik nr1 do uchwały nr331 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

załącznik nr2 do uchwały nr331 

ID: WSAXO-ARUJE-XUUOL-JTPSR-FEXFW. Podpisany. Strona 2 / 3



UCHWAŁA NR XLII/331/2010  

RADY GMINY CZERNICHÓW  

z dnia 25 marca 2010 r.  

 

w sprawie 

 

ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczych Straży 

Pożarnych. 

Na podstawie: art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie

przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002 r. Nr 147 poz. 1229 z późn. zm.) w związku z przepisem art.

7 ust 1, pkt.14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. Nr 142, poz.

1591 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w działaniu ratowniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 8 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym.  

§ 2. Członek Ochotniczej Straży  Pożarnej, który uczestniczył  w szkoleniu pożarniczym

organizowanym przez Państwową  Straż  Pożarną  lub gminę,  otrzymuje ekwiwalent pieniężny

w wysokości 4 zł. za godzinę udziału w szkoleniu pożarniczym.  

§ 3. Listę  członków OSP potwierdzającą  udział  i czas trwania działania ratowniczego,

o którym mowa w § 1 sporządza naczelnik OSP według wzoru określonego w załączniku nr

1 do niniejszej uchwały.  

§ 4. Ekwiwalent pieniężny, o którym mowa § 2 oblicza się  na podstawie oświadczenia

członka jednostki OSP potwierdzonego przez Komendanta Gminnego OSP oraz Komendę

Powiatową PSP w Żywcu według wzoru określonego w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały  

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku

Urzędowym Województwa Śląskiego i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu

począwszy od dnia 15 marca 2010 r.  

Przewodniczący Rady 

Gminy  

 

Zbigniew Kotrys 

 

Załącznik nr 1  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik1.doc

 

załącznik nr1 do uchwały nr331 

Załącznik nr 2  

do uchwały Nr 

XLII/331/2010 

Rady Gminy Czernichów 

z dnia 25 marca 2010 r. 

Zalacznik2.doc

 

załącznik nr2 do uchwały nr331 

ID: WSAXO-ARUJE-XUUOL-JTPSR-FEXFW. Podpisany. Strona 3 / 3

file:///C:/Documents%20and%20Settings/Maria/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/2D110518-2CAF-4506-99A6-B18CC60FFC10/Zalacznik1.doc
file:///C:/Documents%20and%20Settings/Maria/Ustawienia%20lokalne/Temp/EAP/2D110518-2CAF-4506-99A6-B18CC60FFC10/Zalacznik2.doc

