UCHWAŁA NR V/28/19
RADY GMINY NAREW
z dnia 21 lutego 2019 r.
w sprawie ustalenia ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach
ratowniczo – gaśniczych i szkoleniach przeciwpożarowych.
Na podstawie art.7 ust. 1 pkt 14 i art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronie
przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178, poz. 1380; z 2010 r. Nr 57, poz. 353; z 2012 r. poz. 908; z 2013 r.
poz. 1635 i z 2015 r. poz. 1505) uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Narew, uczestniczących
w działaniach ratowniczych, w wysokości 20 zł za godzinę udziału w działaniu ratowniczym.
§ 2. Ustala się ekwiwalent dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Narew, uczestniczących
w szkoleniach przeciwpożarowych, w tym:
1) za udział w zorganizowanych kursach specjalistycznych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub
Gminę Narew, w wysokości 13,00 zł za godzinę udziału w szkoleniu;
2) za udział w zawodach sportowo - pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, Związek
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej lub Gminę Narew, w wysokości 13,00 zł za godzinę
udziału w zawodach sportowo – pożarniczych.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.
§ 4. Traci moc uchwała Nr XII/53/15 Rady Gminy Narew z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia
ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej za udział w akcjach ratowniczo – gaśniczych
i szkoleniach przeciwpożarowych (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 85).
§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Aneta Leonowicz
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