
 

 

UCHWAŁA NR XLII.363.2022 

RADY GMINY LEGNICKIE POLE 

z dnia 10 maja 2022 r. 

o zmianie uchwały w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego za udział strażaków 

ratowników ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej,  

szkoleniu i ćwiczeniu 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych 

(Dz.U. z 2021 r. poz. 2490 z późn.zm.), Rada Gminy Legnickie Pole uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XL.355.2022 z dnia 22 marca 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu 

pieniężnego za udział strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej w działaniu ratowniczym, akcjach 

ratowniczych, szkoleniu i ćwiczeniu (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2022 r. poz. 1637) wprowadza się następujące 

zmiany:   

1. § 1 otrzymuje brzmienie: 

„§ 1. Ustala się wysokość ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży 

pożarnych z terenu Gminy Legnickie Pole: 

1) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w działaniu ratowniczym i akcji ratowniczej w wysokości 

22,00 zł stawki dziennej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych 

strażach pożarnych; 

2) za każdą rozpoczętą godzinę udziału w szkoleniach i ćwiczeniach organizowanych przez 

Państwową Straż Pożarną lub Gminę Legnickie Pole oraz przez inne uprawnione podmioty 

w wysokości 10,00 zł stawki dziennej określonej w art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. 

o ochotniczych strażach pożarnych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Legnickie Pole. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Legnickie Pole: 

Jerzy Sajewicz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 16 maja 2022 r.

Poz. 2698
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