
UCHWAŁA NR XLII/829/2018
RADY MIEJSKIEJ W BIELSKU-BIAŁEJ

z dnia 19 czerwca 2018 r.

w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarych, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową 

Straż Pożarną lub gminę

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2018 r. 
poz. 994 z późn. zm.), art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 
2018 r. poz. 620) oraz art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 
i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1523)

Rada Miejska
p o s t a n a w i a

§ 1. 1. Ustalić kwotę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 21 zł (dwadzieścia jeden zł 00/100) za każdą 
godzinę udziału członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Bielsko-Biała, 
w działaniu ratowniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

2. Ustalić kwotę ekwiwalentu pieniężnego w wysokości 12 zł (dwanaście zł 00/100) za każdą godzinę 
udziału członka ochotniczej straży pożarnej mającej siedzibę na terenie gminy Bielsko-Biała, w szkoleniu 
pożarniczym  organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Zarządzania Kryzysowego.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXXV/855/2008 Rady Miejskiej w Bielsku-Białej z dnia 23 grudnia 2008 roku 
w sprawie wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych, którzy 
uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę.

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

 

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jarosław Klimaszewski

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 28 czerwca 2018 r.

Poz. 4117
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