W lewym górnym rogu pieczęć podłuŜna
o treści: Rada Miejska w Lądku Zdroju

Uchwała nr XXVIII/199/09
Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 29 stycznia 2009 r.

w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej
Gminy Lądek Zdrój.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tekst jedn. Dz.U. z 2001r., nr 142, poz. 1591 ze zm. ) w związku z art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z
dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpoŜarowej ( tekst jedn.: Dz. U. z 2002r., nr 147,
poz. 1229 ze zm. ) uchwala się co następuje:
§1
Ustalić wysokość ekwiwalentu dla członków Ochotniczych StraŜy PoŜarnych Gminy Lądek
Zdrój, uczestniczących w działaniach ratowniczych, w wysokości dziesięć złotych za godzinę,
a za udział w szkoleniu poŜarniczym organizowanym przez Państwową StraŜ PoŜarną lub
gminę, w wysokości sześć złotych za godzinę.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lądka Zdroju.
§3
Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Lądku Zdroju z dnia 27 listopada 2008r., nr
XXVI/184/ 08 dotyczącą ustalenia wysokości ekwiwalentu za udział w akcjach ratowniczych
lub szkoleniach dla członków Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Gminy Lądek Zdrój..
§4
Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Wojewódzkim Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

W prawym dolnym rogu pieczęć podłuŜna o treści:
Przewodniczący Rady: Leszek Pazdyk – podpis nieczytelny
Informację wytworzył:
Informację zweryfikował:
Data wytworzenia:

Zbigniew Strzelecki
Marzena Michalak-Dąbrowska
29.01.2009 r.

Uzasadnienie
do projektu Uchwały
w sprawie zmiany Uchwały nr XXVI/184 Rady Miejskiej w Lądku Zdroju
z dnia 27 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu dla członków
Ochotniczej StraŜy PoŜarnej Gminy Lądek Zdrój .

Proponowane zwiększenie ekwiwalentu do wysokości 12 złotych za godzinę
stanowi ok. ¾ kwoty moŜliwej do przyznania, co wynika z Ustawy o Ochronie
PrzeciwpoŜarowej. Dotychczasowa kwota ekwiwalentu w wysokości 6 złotych za godzinę
akcji ratowniczej jest niewspółmierna do wysiłku wkładanego przez straŜaków podczas
działań ratowniczych.

