
Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne 
      i ochrona przeciwpożarowa

Rozdział Paragraf Określenie rozdziału - paragrafu Plan na 2011r.

75412 Ochotnicze straże pożarne 
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy 900,00 960,00
4170 Wynagrodzenia bezosobowe
6050 0,00

6060 0,00

6230 0,00

 - Pozostałe wydatki bieżące
75416 Straż Miejska

4010 Wynagrodzenia osobowe pracownik.
4040 Dodatkowe wynagrodzenia roczne
4110 Składki na ubezpieczenie społeczne
4120 Składki na Fundusz Pracy

6060 0,00

 - Pozostałe wydatki bieżące
OGÓŁEM

Uzasadnienie
Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne
Pozostałe wydatki bieżące
Ekwiwalent za udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych
Zakupy, w tym:
 - zakupy paliwa, olejów, smarów
 - zakupy akumulatorów, węży, motopomp
 - zakupy części samochodowych
 - materiały budowlane na remonty i utrzymanie strażnic: 
 - inne
 - nagrody na zawody i OTWP, wyżywienie - podczas szkoleń i akcji ratowniczych
 - zakup piły spalinowej
 - zakup sprzętu hydr. OSP Dzierżążno
Energia elektryczna
Usługi remontowe, w tym:
 - naprawa i konserwacja aparatów powietrznych
 - legalizacja aparatów oddechowych

Przewidywane 
wykonanie w 

roku 2010
323 200,00 609 600,00

5 500,00 5 900,00

53 000,00 57 000,00
Wydatki inwestycyjne jedn.budżetowych 204 000,00
Wydatki na zakupy inwetsycyjne jednostek 
budżet. 140 000,00

Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji 
zakupów inwestycyjnych jednostek nie 
zaliczanych do sektora finansów publicznych

50 000,00

213 800,00 201 740,00
430 964,00 398 565,00
263 500,00 275 890,00
20 000,00 21 500,00
41 880,00 45 200,00
6 754,00 7 300,00

Wydatki na zakupy inwetsycyjne jednostek 
budżet. 47 934,00

50 896,00 48 675,00
754 164,00 1 008 165,00

201 740,00



 - naprawa samochodów

Usługi zdrowotne
Usługi pozostałe, w tym:
 - remont posadzki i pomieszczeń
 - wykonanie instalacji CO
 - regeneracja motopomp
 - naprawa syreny
 - wywóz nieczystości stałych
 - przegląd urządzeń hydraulicznych
 - przegląd techniczny pojazdów
 - wymiana olejów
Telefonia komórkowa
Opłata składek, w tym:
 - ubezpieczenie członków OSP
 - ubezpieczenie OC i NW
Szkolenia

Wydatki inwestycyjne
 - rozbudowa remizy OSP Łapalice
 - zakup wozu strażackiego dla OSP w Mirachowie

Rozdział 75416 Straż Miejska
Pozostałe wydatki bieżące
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
 -paliwo oraz materiały eksploatacyjne
 - zakup druków i bloczków mandatów
 - drobne zakupy
 - energia
 - remont samochodu służbowego
 - zakup usług zdrowotnych
 - zakup usług pozostałych
 - delegacje krajowe
 - opłaty i składki
 - szkolenia
 - odpisy na ZFŚS
 - zakup akcesoriów komputerowych

 - remont strażnicy Pomieczyńska Huta

344 000,00
204 000,00
140 000,00

48 675,00
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