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WYDATKI PONIESIONE NA ZABEZPIECZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ  
JEDNOSTKI OSP JERZMANOWICE w 2013 ROKU 

1. PALIWO 
Paliwo pobierano do trzech samochodów oraz sprzętu spalinowego: 

1) GCBA Jelcz 5/24  w ilości 490,00 litrów 
2) GBARt Renault 2/20  w ilości 330,00 litrów 
3) SLOp Opel Vectra  w ilości 40,00 litrów 
4) sprzęt    w ilości 95 litrów 
5) oleje i płyny   Pilator 5l. Stihl 1l. 

Wartość paliwa i płynów eksploatacyjnych: 5 295,65 zł  
 
2. ILOŚĆ WYJAZDÓW 
Jednostka wyjeżdżała 85 razy (odczyt z kart meldunkowych), zarejestrowano w SKKM 77 
 
3. ZAKUPY/REMONTY/USŁUGI 
Dokonano poniższych zakupów i remontów: 

1) opony do GBARt Renault 2/20 
2) akumulator do SLOp Polonez 
3) części do naprawy układu hamulcowego + usługa 
4) środki czyszczące do garaży 
5) opony do SLOp Opel Vectra 
6) naprawa pompy WTX20 
7) naprawa pilarki spalinowej do drewna STIHL 
8) naprawa pilarki spalinowej do stali i betonu STIHL 
9) wymiana drzwi w kotłowni + roboty tynkarskie 

CAŁOŚĆ na zakupy i remonty w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 12 094,17 zł 
 
4. OPŁATY/SKŁADKI 

1) ubezpieczenie samochodu GCBA Jelcz 5/24 
2) ubezpieczenie samochodu GBARt Renaul 2/20 
3) ubezpieczenie samochodu SLOp Polonez 
4) przegląd okresowy samochodu GCBA Jelcz 5/24 
5) przegląd okresowy samochodu GBARt Renaul 2/20 
6) przegląd okresowy samochodu SLOp Polonez 
7) przegląd i legalizacja Holmatro - 10 letni (w tym wymiana węży) 
8) przegląd i legalizacja Holmatro - roczna 
9) przegląd okresowy agregatów prądotwórczych 
10) ubezpieczenie imienne strażaków  
11) ubezpieczenie bezimienne MDP i seniorów 
12) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego  
13) konserwacja i przegląd aparatów ODO 
14) umowa kierowcy mechanika 
15) opłata za wydanie zaświadczeń kierowcom pojazdów uprzywilejowanych 
16) opłata za szkolenie KPP (8 strażaków w tym 7 ukończyło z wynikiem pozytywnym) 

CAŁOŚĆ za opłaty i składki w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 28 086,86 zł 
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5. MEDIA 
Zrealizowano/zwrócono koszty: 

1) energia elektryczna  2 152,86 zł 
2) gaz    8 795,54 zł  
3) telefon      516,60 zł 
4) Internet   1 166,04 zł 

CAŁOŚĆ za media w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 12 631,04 zł 
 
6. BADANIA LEKARSKIE 

1) badania podstawowe 
2) badania psychotechniczne 

CAŁOŚĆ za badania w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 350,00 zł 
 
7. EKWIWALENT 

1) wypłacono ekwiwalent za wyjazdy w 2012 roku 
2) wypłacono ekwiwalent za szkolenia w 2013 roku 

CAŁOŚĆ za ekwiwalent w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 9 555,89 zł 
 
8. WYDATKI PONIESIONE Z REF. INWESTYCJI 
Opłaty i składki + zadania inwestycyjne poniesione na budynek remizy:  

1) przegląd okresowy kominiarski 
2) przegląd okresowy instalacji gazowej 
3) ubezpieczenie budynku 

CAŁOŚĆ poniesionych wydatków z Budżetu Gminy wyniosła: 401,99 zł 
 
 
 

Całkowita wartość poniesiona na OSP Jerzmanowice w 2013 roku  
na zabezpieczenie gotowości bojowej (działalność bieżąca OSP + inwestycje na budynku remizy)  

z Budżetu Gminy to: 68 415,60 zł 
 
 
 
9. INFORMACJE DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE W SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY W LATACH 1997 - 2013 
Sprzęt zakupiony do tej pory przez Gminę o wartości 62 442,11 zł 
Sprzęt zakupiony w latach 2007 - 2013 ma wartość 40 847,16 zł 
 
ZADANIA INWESTYCYJNE W OSTATNICH LATACH 
Modernizacja remizy w latach 2009 - 2011 

 wypis z rejestru gruntów, 
 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem, 
 wykonanie projektu technicznego instalacji CO i gazowej, 
 wykonanie projektu przebudowy budynku OSP, 
 modernizacja instalacji CO i gazowej, 
 nadzór inwestorski nad modernizacją, 
 decyzja na przebudowę budynku OSP, 
 wykonanie kosztorysu inwestorskiego z przedmiarem na przebudowę budynku OSP, 
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 usunięcie odpadów zawierających azbest, 
 wymiana pokrycia dachowego, 
 tablica informacyjna. 

Prace remontowe w roku 2012 
 prace remontowe - klatka schodowa 
 przeróbka instalacji wodnej 
 wymiana włączników, gniazdek i puszek elektrycznych 
 przerobienie wodomierza 
 remont instalacji elektrycznej 
 remont instalacji co 
 montaż boazerii drewnianej (sufit) 
 zakup materiałów remontowo - budowlanych 

CAŁOŚĆ poniesionych wydatków z Budżetu Gminy wyniosła: 240 130,88 zł 
 
 

Sporządził 
 
 
 
 

 Zatwierdził 

 


