Uchwała Nr XXIV/134/08
Rada Gminy w Gniewoszowie
z dnia 30 grudnia 2008

w sprawie reasumpcji Uchwały Nr XXII/129/2008 Rady Gminy w Gniewoszowie w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę.


           Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm. ) oraz art. 28 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pózn. zm.) w związku z roztrzygnięciem nadzorczym Wojewody Mazowieckiego LEX. R. 0911/23/08 z dnia 27 listopada 2008 r. stwierdzającym nieważność § 5 uchwały Nr XXII/129/08 Rady Gminy w Gniewoszowie z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub w szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę i stwierdzeniem nieważności tejże uchwały Gada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

                Ustala nową treść Uchwały Nr XXII/129/2008r. Rady Gminy z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczej straży pożarnej, którzy uczestniczyli w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę w następującym brzmieniu:
          
                Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z pózn. zm.) oraz art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1229 z pózn. zm.) Rada Gminy uchwala co następuje:
§ 1

          Członek ochotniczej straży pożarnej, który uczestniczył w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub gminę, otrzymuje ekwiwalent pieniężny w wysokości 13 zł. (słownie: trzynastu złotych) za godzinę udziału                     w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym.

§ 2

                 Ekwiwalent jest wypłacany z budżetu gminy.

§ 3

                 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

      Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i znajduje zastosowanie do obliczania ekwiwalentu począwszy od dnia 25 września 2008 r.
Przewodnicząca Rady Gminy
Maria Halina Banaś

