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WYDATKI PONIESIONE NA ZABEZPIECZENIE GOTOWOŚCI BOJOWEJ  
JEDNOSTKI ŁAZY w 2013 ROKU 

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

1) GBA 2,5/16 Mercedes w ilości 580,00 litrów 
2) Sprzęt    w ilości   60,00 litrów 

Wartość paliwa: 3 514,30 zł 
 
2. ILOŚĆ WYJAZDÓW 
Jednostka wyjeżdżała 16 razy (odczyt z kart meldunkowych), zarejestrowano w SKKM 16 
 
3. ZAKUPY/REMONTY/USŁUGI 
Dokonano poniższych zakupów i remontów: 

1) akumulatory do GBA 2,5/16 
2) części do pilarki spalinowej STIHL MS 250 
3) hełmy 
4) łopaty 
5) radiotelefony MOTOROLA P165 
6) naprawa pilarki spalinowej 3x 
7) usługa kompleksowa blacharsko-lakiernicza GBA 2,5/16 

CAŁOŚĆ na zakupy i remonty w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 9 507,47 zł 
 
4. OPŁATY/SKŁADKI 

1) ubezpieczenie samochodu GBA 2,5/16 Mercedes 
2) ubezpieczenie imienne strażaków  
3) ubezpieczenie bezimienne MDP i seniorów 
4) ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 
5) przegląd okresowy samochodu GBA 2,5/16 Mercedes 
6) umowa kierowcy mechanika 
7) opłata za wydanie zaświadczeń kierowcom pojazdów uprzywilejowanych 
8) opłata za szkolenie KPP (2 strażaków, 1 z wynikiem pozytywnym) 
9) wymiana dowodu rejestracyjnego ze względu na brak miejsc 

CAŁOŚĆ za opłaty i składki w 2012 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 5 224,63 zł 
 
5. MEDIA 
Zrealizowano/zwrócono koszty: 

1) energia elektryczna  2 795,28 zł 
2) telefon      540,52 zł 
3) Internet   1 068,87 zł 

CAŁOŚĆ za media w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 4 404,67 zł 
 
6. BADANIA LEKARSKIE 

1) 9 druhów - podstawowe badanie okresowe 
CAŁOŚĆ za badania w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 350,00 zł 
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7. EKWIWALENT 
1) wypłacono ekwiwalent za szkolenia w 2013 roku 

CAŁOŚĆ za ekwiwalent w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 456,16 zł 
 
 
8. WYDATKI PONIESIONE Z REF. INWESTYCJI 
Opłaty i składki + zadania inwestycyjne poniesione na budynek remizy:  

1) przegląd kominiarski 
2) przegląd okresowy instalacji gazowej 
3) ubezpieczenie budynku 
4) zakup materiałów  

CAŁOŚĆ za wydatki z ref. inf. w 2013 roku z Budżetu Gminy wyniosła: 10 222,03 zł 
 
 

Całkowita wartość poniesiona na OSP Łazy w 2013 roku  
na zabezpieczenie gotowości bojowej (działalność bieżąca OSP) + wydatki z ref. infrastruktury 

z Budżetu Gminy to: 33 679,26 zł  
 
 
9. INFORMACJE DODATKOWE 
WYPOSAŻENIE W SPRZĘT PRZECIWPOŻAROWY W LATACH 1997 - 2013 

1) sprzęt zakupiony do tej pory przez Gminę o wartości: 42 803,21 zł 
2) sprzęt zakupiony w latach 2007 - 2013 ma wartość: 31 400,23 zł 

 
ZADANIA INWESTYCYJNE NA BUDYNKU REMIZY OSP ŁAZY 
Charakterystyka:  

1) 2007 Remont budynku komunalnego wraz ze świetlicą GOK w Łazach – umowa nr 104/2007. 
(Roboty rozbiórkowe - dach, ściany i strop poddasza; Roboty budowlane – roboty murowe, strop 
nad parterem, więźba dachowa; 

2) 2008 Nadzór inwestorski nad remontem budynku komunalnego w raz ze świetlicą GOK w Łazach – 
umowa nr 14/2008. (Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
opisane w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz wykonać kosztorysy 
inwestorskie na ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne); 

3) 2008 Remont budynku komunalnego wraz ze świetlicą GOK w Łazach – umowa nr 44/2008. (Roboty 
remontowo – budowlane – dodatkowe w budynku komunalnym w Łazach); 

4) 2008 Nadzór inwestorski nad remontem budynku komunalnego w raz ze świetlicą GOK w Łazach – 
umowa nr 14/2008. (Wykonanie wszystkich obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego 
opisane w art. 25 i art. 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane oraz wykonanie 
kosztorysów inwestorskich na ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne); 

5) 2008 Remont budynku komunalnego wraz ze świetlicą GOK w Łazach – umowa nr 104/2007. 
Roboty remontowo-budowlane. (Roboty rozbiórkowe – ściany i strop poddasza; Roboty budowlane 
– strop nad porterem, pokrycie dachowe; Stolarka okienna; Stolarka drzwiowa; Posadzki; Elewacje; 
Schody zewnętrzne; Roboty elektryczne); 

6) 2008 Remont budynku komunalnego wraz ze świetlicą GOK w Łazach – umowa nr 104/2007. 
(Roboty budowlane – więźba dachowa; Pokrycie dachu Blacho-Dachówką, Posadzki; Elewacje, 
Schody zewnętrzne, Opaska wokół budynku; Malowanie i inne roboty wyk.; Roboty elektryczne); 

7) 2008 Zakup tablicy FLIPCHART NOB SHARK 1901918; 
8) 2008 Zakup kompletnego zestawu komputerowego; 
9) 2008 Dostawa mebli zgodnie z umową nr 57/2008 (krzesło – 50 szt., stolik – 12szt., szafka stojąca – 

4 szt., regał – 4 szt., biurko – 1 szt.); 
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10) 2009 Wykonanie inwentaryzacji budynku OSP w miejscowości Łazy gm. Jerzmanowice-Przeginia 
zgodnie z umową nr 119/2009; 

11) 2009 II rata za wykonanie inwentaryzacji budynku OSP w miejscowości Łazy gm. Jerzmanowice-
Przeginia zgodnie z umową nr 119/2009; 

12) 2011 Mapa ewidencyjna A4 udostępnienie; 
13) 2011 Opracowanie dokumentacji projektowej niezbędnej do przeprowadzenia procedury legalizacji 

nadbudowy budynku położonego na działce nr 2 w miejscowości Łazy gmina Jerzmanowice-
Przeginia - Umowa o dzieło nr 55/2011 z dnia 14.04.2011 r. 

14) 2011 Postanowienie nr 253/2011. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego dla powiatu 
krakowskiego – ziemskiego w Krakowie z dnia 04.07.2011 r. 

15) 2011 Wykonanie dokumentacji dotyczącej zmiany sposobu użytkowania budynku Remizy OSP Łazy. 
- Umowa o dzieło nr 141/2011 z dnia 20.12.2011 r.  

16) 2012 Wykonanie usług związanych z pełnieniem nadzoru inwestorskiego i autorskiego nad 
realizacją robót związanych z zadaniem: „Modernizacja budynku komunalnego GOK w Łazach” – 
umowa zlecenie nr OR.272/2/23/2012 z dnia 18.04.2012 r.  

17) 2012 Wykonanie prac budowlanych w budynku komunalnym GOK w Łazach zgodnie z umową OR 
272/1/38/2012 z dnia 13.04.2012 r. (Prace demontażowe; Montaż instalacji wod-kan w łazience na 
parterze wraz z „białym montażem”; Prace budowlane – ścianka działowa, uzupełnienie tynków, 
montaż drzwi, wykonanie posadzek w łazienkach, montaż pochwytów dla niepełnosprawnych w 
jednej łazience; Wymiana starej instalacji elektrycznej wraz z oświetleniem oraz montaż systemu 
przywoławczego; Prace wykończeniowe, Zmniejszenie stromizny wjazdu do garażu); 

18) 2012 Zakup grzejnika łazienkowego elektrycznego „Dalis” 402 – 2 szt. 
19) 2012 Wykonanie prac budowlane-wykończeniowych - budynek komunalny GOK w Łazach zgodnie z 

umową OR 272/1/66/2012 z dnia 30.05.2012 r. (Wymurowanie ścianki działowej wraz z jej 
otynkowaniem i malowaniem; Ułożenie kanalizacji wewnętrznej; Dostawa i montaż balustrady 
metalowej; Wykonanie podłączenia rury spustowej z dachu do istniejącego odwodnienia; 
Otynkowanie nadproża wjazdu do garażu). 

 
CAŁOŚĆ poniesionych wydatków z Budżetu Gminy to suma: 450 047,56 zł 
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