
ZARZĄDZENIE NR W.0050.22.2017
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 22 sierpnia 2017 r.

w sprawie przedstawienia Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o kształtowaniu 
się Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 roku , w tym o przebiegu realizacji 

przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Na podstawie art. 266 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.1)    oraz Uchwały Nr XXXIV/179/2010 Rady Gminy Przesmyki z dnia 
29 czerwca 2010 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o kształtowaniu się Wieloletniej 
Prognozy Finansowej zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się informację o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej w tym o przebiegu 
realizacji przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej za okres I półrocza 2017 roku w brzmieniu 
stanowiącym załączniki Nr. 1,2,i 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Informację, o której mowa w § 1 przedstawić Radzie Gminy Przesmyki i Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie – Zespół w Siedlcach

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 935 i 1089.
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Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050. 22 .2017 

 z dnia 22.08.2017 roku w sprawie informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki 

 na lata 2017-2023 za okres I półrocza 2017 roku 

 

 

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY 

FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ DO 

WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA OKRES  

 I PÓŁROCZA 2017 ROKU 

 

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przesmyki na lata 2017- 2023 

została przyjęta na sesji Rady Gminy Przesmyki w dniu 19.12.2016 roku. Opracowana została 

na okres do roku 2023 ponieważ do tego roku przewidziane są do spłaty zobowiązania Gminy 

w postaci kredytów. Uchwała ta była zmieniana już cztery razy w I półroczu roku 2017  

w związku ze zmianą wyniku budżetu Gminy dla lat 2017 -2019 , spowodowany nie 

zaciągnięciem w końcu 2016 roku kredytu krajowego w wysokości 200 000,00 zł. Spłaty rat 

ujęte były w pierwszej uchwale w sprawie WPF Gminy na lata 2017-2023. 

Wykaz przedsięwzięć natomiast obejmuje lata do 2017 do 2019 roku. 

Realizacja ich przedstawia się następująco: Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowościach Kukawki i Górki oraz miejscowości Kamianki Czabaje  

i Kamianki Nicki dofinansowania z PROW na lata 2014-2020. 

1. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kukawki i Górki , 

polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, zagospodarowaniu 

terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic tj. stoliki, krzesła 

oraz drobny sprzęt sportowy. Planowany termin realizacji robót jest na rok 2018. 

 

2. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Kamianki Czabaje  

i Kamianki Nicki , polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, 

zagospodarowaniu terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic 

tj. stoliki, krzesła oraz drobny sprzęt sportowy. Planowany termin realizacji robót jest na rok 

2018.  

 

Z informacji uzyskanych z Urzędu Marszałkowskiego o bardzo małej wysokości alokacji 

środków na takie działania  jak w pkt. 1 i 2 Gmina w najbliższym czasie podejmie decyzję czy 

nie  zrezygnować ze składania wniosków o dofinansowanie, a zadnia te wykonać z własnych 

środków w trochę mniejszym rozmiarze niż planowano wcześniej. 

 

3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Zawady i Kamianki 

Lackie , polegać ona będzie na remoncie świetlic wiejskich w tych miejscowościach, 

zagospodarowaniu terenu wokół świetlic oraz planowany jest zakup wyposażenia do świetlic 

tj. stoliki, krzesła oraz drobny sprzęt sportowy. Planowany termin realizacji robót jest na rok 

2019. Na terenie wsi Zawady odnowie podlegałby akcent zabytku tj. kopiec Piłsudskiego, w 
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związku z powyższym Gmina liczy na zdobycie dodatkowych punktów i zakwalifikowanie się 

do dofinansowania ze środków UE.  

 

4. "Projekt ASI” - Aktywizacja Społeczeństwa Informatycznego to przedsięwzięcie w 

ramach wydatków majątkowych przyjęte do realizacji na lata 2015- 2018. Realizatorem jego 

jest Województwo Mazowieckie. Gmina zabezpiecza i przekazuje swój udział  

w realizacje tego przedsięwzięcia. Planowane wydatki to dotacja z budżetu i są to 

zabezpieczone w WPF.W roku 2015 i 2016 wydatki nie były realizowane. Na rok 2017 jest to 

kwota 3 602,00 zł, 2018 roku kwota 20 530,00 zł, w 2019 roku kwota  

965,00 zł. Projekt ASI realizowany jest jako kontynuacja projektu kluczowego  

EA i BW wykonanego w latach 2009-2015 prowadzonego również przez Województwo 

Mazowieckie. Końcowymi użytkownikami tego projektu są gminy, powiaty, miasta. Polega on 

na dalszej rozbudowie informatyzacji tj. utworzenie i wdrożenie nowych  

e-usług w JST województwa mazowieckiego, obejmujące rozbudowę systemu e-Urząd o nowe 

funkcjonalności, wdrożenie nowych aplikacji, integrację z innymi systemami, zwiększenie 

liczby udostępnionych usług świadczonych przez JST drogą elektroniczną. 

 

5. Przebudowa zbiornika " Moczydło " w Lipinach to przedsięwzięcia które miało zostać 

wykonane do końca 2017 roku, jego celem jest zwiększenie bezpieczeństwa  

p. pożarowego oraz podniesie atrakcyjność miejscowości. W 2017 roku Gmina planuje na ten 

cel pozyskać dofinansowanie z WFOŚiGW w kwocie 50 000,00 zł.  

Z powodu przedłużających się procedur zasiedzenia działek częściowo znajdujących się pod 

zbiornikiem wodnym istnieje obawa ze w br. prace te nie zostaną wykonane, wówczas jego 

wykonanie będzie przełożone na następny rok. 

 

6. „Podniesienie sprawności jednostki OSP Przesmyki, włączonej do KSRG poprzez zakup 

nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczo-gaśniczym 

zamontowanym na stałe oraz sprzętem dla specjalistycznych grup” w ramach działania 5.1 RPO 

WM 2014-2020. Okres jego realizacji przypada na lata 2016-2017.W roku 2016 dokonano 

zakupu samochody pożarniczego na rok 2017 został zakup wyposażenia dla OSP tj. 

wyposażenie tj. motopompa, łódź ratunkowa, zestaw ratownictwa technicznego i medycznego, 

latarka . Łączne nakłady to kwota 943 077,75 zł, z tego limity wydatków na 2017 rok był 

zwiększony z kwoty 103 692,00 zł do kwoty 166 387,75 zł. Środki na zakup wyposażenia 

będzie dofinansowane w br. jako refundacja poniesionych wydatków z budżetu UE 61 983,54 

zł , z WFOŚiGW w kwocie 77 262,75 zł ,środki własne budżetu Gminy kwota 27 130,81 zł. 

 

Przedsięwzięć w ramach wydatków bieżących Gmina nie planuje. 

Załącznik Nr 2 do zarządzenia o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki przedstawia dane 

cyfrowe z WPF dla roku 2017 oraz ich wykonanie według sprawozdań Rb za omawiany okres, 

Nr 3  przedstawia wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji. 
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050.22.2017 z dnia 22.08.2017 r  w sprawie informacji o kształtowaniu 

się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2017 roku

1 Dochody ogółem 12.194.352,17 6.456.414,79 52,95%

1.1  Dochody bieżące 11.668.067,16 6.456.414,79 55,33%

1.1.1
  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób fizycznych
835.021,00 381.066,00 45,64%

1.1.2
  dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego 

od osób prawnych
6.000,00 2.465,22 41,09%

1.1.3   podatki i opłaty 1.547.083,00 863.351,80 55,81%

1.1.3.1    z podatku od nieruchomości 345.556,00 180.366,10 52,20%

1.1.4   z subwencji ogólnej 4.990.175,00 2.782.634,00 55,76%

1.1.5   z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4.156.873,16 2.311.077,52 55,60%

1.2   Dochody majątkowe, w tym 526.285,01 0,00 0,00%

1.2.1   ze sprzedaży majątku 0,00 0,00 0,00%

1.2.2   z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 526.285,01 0,00 0,00%

2 Wydatki ogółem 11.506.352,17 5.874.738,05 51,06%

2.1  Wydatki bieżące, w tym: 10.768.718,65 5.654.458,30 52,51%

2.1.3   wydatki na obsługę długu, w tym: 100.000,00 35.082,62 35,08%

2.1.3.1    odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy. 100.000,00 35.082,62 35,08%

2.2  Wydatki majątkowe 737.633,52 220.279,75 29,86%

3 Wynik budżetu 688.000,00 581.676,74 84,55%

4 Przychody budżetu 0,00 0,00 0,00%

5 Rozchody budżetu 688.000,00 344.000,00 50,00%

5.1
 Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów 

wartościowych
688.000,00 344.000,00 50,00%

6 Kwota długu 2.406.000,00 x x

7  Różnica między dochodami bieżącymi a  wydatkami bieżącymi 899.348,51 801.956,49 89,17%

8
 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a 

wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi  o wydatki
899.348,51 801.956,49 89,17%

8.1 Wskaźnik spłaty zobowiązań x x x

8.2

 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego  i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok.

6,46% x x

9

 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

6,46% x x

9.1

 Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 

samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku 

budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy

0,00 x x

9.2

 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której 

mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu 

zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 

przypadających na dany rok

6,46% x x

9.3

 Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze 

sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, 

do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik 

jednoroczny)

7,38% x x

9.4

 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w 

oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 

poprzednich lat) 

10,61% x x

WyszczególnienieLp.
Dane WPF dla 

roku 2017

Wykonanie za I 

pólrocze 2017 

roku( na 

podstawie 

sprawozdań Rb )

% wyk 

do WPF
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9.5

   Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 

ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w 

oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok 

prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 

3 poprzednich lat) 

12,01% x x

9.6

 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego 

w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku 

współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 

uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 

3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy

Spełniona x x

9.6.1

  Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań 

określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 

związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 

terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 

obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok 

Spełniona x x

9.7 Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej,  w tym na: 688.000,00 x x

9.7.1  Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 688.000,00 x x

10
Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków 

budżetowych
x x x

10.1  Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 4.371.601,32 2.332.532,52 53,36%

11
 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki 

samorządu terytorialnego
1.515.582,70 802.909,02 52,98%

11.1
 Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 

ustawy
269.989,75 x x

11.2    bieżące 0,00 x x

11.3    majątkowe 269.989,75 x x

11.3.1  Wydatki inwestycyjne kontynuowane 266.387,75

11.3.2  Nowe wydatki inwestycyjne 361.928,77

11.4  Wydatki majątkowe w formie dotacji 109.317,00 3.602,00 3,30%

11.5
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
x x x

11.6
 Dochody bieżące  na programy, projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0,00 0,00 0,00%

12   -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 0,00 0,00 0,00%

12.1

   - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z  zawartych umów na realizację 

programu, projektu lub zadania

0,00 x x

12.1.1
 Dochody majątkowe  na programy, projekty lub zadania 

finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 
349.022,26 0,00 0,00%

12.1.1.1    -  w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 349.022,26 0,00 0,00%

12.2

    - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 

wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację 

programu, projektu lub zadania

349.022,26 x x

12.2.1
 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z 

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
0,00 0,00 0,00%

12.2.1.1
  -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 
0,00 0,00 0,00%

12.3

  Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania 

wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

0,00 x x

12.3.1
 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane 

z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
169.989,75 169.979,10 99,99%

12.3.2
  -  w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy
61.990,00 61.983,56 99,99%

34,49%216.677,75

2
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12.4

  Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub 

zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 

dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 

ustawy 

61.990,00 x x

12.4.1

 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 

względu na stopień finansowania tymi środkami 

107.999,75 x x

12.4.2
  w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 

projektu lub zadania
3.602,00 x x

12.5

 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00 x x

12.5.1
  w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 

projektu lub zadania
0,00 x x

12.6

 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w związku z umową na realizację 

programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem 

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez 

względu na stopień finansowania tymi środkami 

0,00 x x

12.6.1
  w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 

projektu lub zadania
0,00 x x

12.7

 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów 

wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 

stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub 

zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których 

mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

0,00 x x

12.7.1
  w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, 

projektu lub zadania
0,00 x x

12.8

 Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 

samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i 

przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

0,00 x x

12.8.1

 Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o 

której mowa w art. 196 ustawy z  dnia 15 kwietnia 2011 r.  o 

działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)

0,00 x x

13.1
 Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w 

art. 190 ustawy o działalności leczniczej
0,00 x x

13.2 Dane uzupełniające o długu i jego spłacie x x x

13.3

 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o 

których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu 

zobowiązań już zaciągniętych

688.000,00 344.000,00 50,00%

14
 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 

budżetu
0,00 x x

14.1  Wydatki zmniejszające dług, w tym 0,00 x x

14.2
  spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 

pkt 14.3.3
0,00 x x

14.3
  związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych 

wliczanych do państwowego długu publicznego
0,00 x x

14.3.1   wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 0,00 x x

14.3.2
 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( 

m.in. umorzenia, różnice kursowe)
0,00 x x

14.3.3 Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych x x x

14.4
 Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym,  w 

tym:
0,00 x x

15   środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy 0,00 x

3
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Od Do

1 269 989,75 1 440 530,00 0,00 2 411 484,75

1.a 0,00 0,00 0,00 0,00

1.b 269 989,75 1 440 530,00 0,00 2 411 484,75

1.1 169 989,75 1 440 530,00 0,00 2 311 484,75

1.1.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.1.2 169 989,75 1 440 530,00 0,00 2 311 484,75

1.1.2.1
"PROJEKT ASI' - AKTYWIZACJA 

SPOŁECZEŃSTWA INFORMATYCZNEGO
2015 2019 3 602,00 20 530,00 0,00 25 097,00

1.1.2.2

Zagopspodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowościach Kamianki Czabaje i Kamianki Nicki 

- odnowa miejscowości

2015 2018 0,00 710 000,00 0,00 710 000,00

1.1.2.3

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miejscowościach Kukawki i Górki - Odnowy wsi 

Kukawki i Górki

2015 2018 0,00 710 000,00 0,00 710 000,00

Wykaz przedsięwzięć przyjętych do realizacji WPF Gminy Przesmyki na lata 2016-2019 (stan na 30.06.2017r.)

Limit 2020
Limit 

zobowiązań
L.p. Nazwa i cel

Jednostka 

odpowiedzialna 

lub koordynująca

Łączne nakłady 

finansowe
Limit 2017

Okres 

realizacji

Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem  3.283.174,75 700 965,00

Limit 2018 Limit 2019

- wydatki bieżące 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 3.283.174,75 700 965,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z 

udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:

3.148.174,75 700 965,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00

- wydatki majątkowe 3.148.174,75 700 965,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
25.097,00 965,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
730.000,00 0,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
730.000,00 0,00

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Przesmyki Nr W.0050.22.2017 z dnia 22.08.2017 r. 

w sprawie informacji o kształtowaniu się WPF Gminy Przesmyki za okres I półrocza 2017 roku
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1.1.2.4

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w 

miesjcowościach Zawady i Kamianki Lackie - 

odnowa wsi

2015 2019 0,00 0,00 0,00 700 000,00

1.1.2.5

„Podniesienie sprawności jednostki OSP Przesmyki, 

włączonej do KSRG poprzez zakup nowego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem 

ratowniczo-gaśniczym zamontowanym na stałe oraz 

sprzętem dla specjalistycznych grup” - wzrost 

poziomu bezpieczeństwa ludzi, zasobów przyrody i 

mienia zagrożonego przez postępujące zmiany 

klimatyczne w postaci zwiększonego ryzyka 

pożarów, powodzi, huraganów i innych zjawisk 

pogodowych.

2016 2017 166 387,75 0,00 0,00 166 387,75

1.2 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.2.1 0,00 0,00 0,00 0,00

1.2.2 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

1.2.2.1

Przebudowa zbiornika pn. "Moczydło" w obrębie 

gruntów wsi Lipiny - podniesienie walorów 

miejscowość, atrakcyjność rekreacji i wypoczynku 

oraz zwiększenie bezpieczeństwo p.poż.

2016 2017 100 000,00 0,00 0,00 100 000,00

0,00

135.000,00 0,00

- wydatki bieżące 0,00 0,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
720.000,00 700 000,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
943.077,75

- wydatki majątkowe 135.000,00 0,00

Urząd Gminy 

Przesmyki
135.000,00 0,00

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego
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