
 

 

Uchwała Nr XVIII/326/2019 
Rady Miasta Kalisza 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 
 
 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego 
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy 
uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 
organizowanych 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. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku art. 28 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1372 ze zm.) 
uchwala się, co następuje: 
 
 
 

§ 1. 
 

W uchwale Nr XVII/287/2019 Rady Miasta Kalisza z dnia 28 listopada 2019 roku  
w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego członkom Ochotniczych 
Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli w działaniach 
ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż 
Pożarną lub gminę § 3. otrzymuje brzmienie: 
„§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego”. 
 

 
 

 
§ 2. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Kalisza. 
 
 

§ 3. 
 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
 

 
                 

      Przewodniczący 
Rady Miasta Kalisza 

  /…/ 
   Tadeusz Skarżyński 

   
 

 



 

 

Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XVIII/326/2019 r.  

Rady Miasta Kalisza  
z dnia 30 grudnia 2019 r. 

 
zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego 
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy 
uczestniczyli w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych 
organizowanych przez Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
 
 
 

W dniu 28 listopada 2019 roku Rada Miasta Kalisza podjęła uchwałę 
Nr XVII/287/2019 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu przysługującego 
członkom Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu miasta Kalisza, którzy uczestniczyli 
w działaniach ratowniczych lub szkoleniach pożarniczych organizowanych przez 
Państwową Straż Pożarną lub gminę. 
 W ww. uchwale termin jej wejścia w życie określono, jak dla aktów niestanowiących 
prawa miejscowego, zgodnie z wcześniejszymi doświadczeniami w zakresie 
procedowania podobnych uchwał. 
 W świetle otrzymanej informacji od organu nadzoru, konieczne jest skorygowanie 
przedmiotowej uchwały w zakresie paragrafu 3, określającego termin jej wejścia 
w życie. 
 

 

             Prezydent 
        Miasta Kalisza 

             /…/ 
Krystian Kinastowski 


