
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2014

• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-15

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina KRASOCIN

Powiat WŁOSZCZOWSKI

Ulica MACIERZY SZKOLNEJ Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość KRASOCIN Kod pocztowy 29-105 Poczta KRASOCIN Nr telefonu 608579796

Nr faksu - E-mail 
bartlomiej.robak@wp.pl

Strona www www.modkrasocin.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2015-05-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 29241280000000 6. Numer KRS 0000101080

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Bartłomiej Robak Prezes TAK

Michał Kaczmarek Naczelnik-Wiceprezes TAK

Otton Pawłowski Skarbnik TAK

Waldemar Kaliszewski Wiceprezes TAK

Leopold Kwapisz Członek Zarządu TAK

Elżbieta Kowalczyk Zastępca Skarbnika TAK

Magdalena Frączek Członek Zarządu TAK

Paweł Mazur Zastępca Naczelnika TAK

Adrian Niedbał Sekretarz TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Roman Skrobisz Przewodniczący TAK

Piotr Stawowski Członek TAK

Zbigniew Lichosik Członek TAK

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE
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9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1) prowadzenie działalności mającej na celu zapobieganie pożarom oraz 
współdziałanie w tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami 
samorządowymi i innymi podmiotami.
2) udział w akcjach ratowniczych przeprowadzanych w czasie pożarów, 
zagrożeń ekologicznych związanych  z ochroną środowiska oraz innych 
klęsk  i zdarzeń.
3) informowanie ludności o istniejących zagrożeniach pożarowych i 
ekologicznych oraz sposobach ochrony przed nimi.
4) rozwijanie wśród członków ochotniczej straży pożarnej kultury fizycznej 
i sportu oraz prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej i 
rozrywkowej.
5) wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie 
przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu.
6) działania na rzecz ochrony środowiska.
7) podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 
polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej
8) działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych
9) działalność na rzecz nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i 
wychowania,
10) działalność na rzecz ekologii, ochrony zwierząt oraz ochrony 
dziedzictwa przyrodniczego 
11) działalność na rzecz kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego
12) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
13) wspieranie rozwoju turystyki i krajoznawstwa 
14) działalność w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego 
15) upowszechnianie i upowszechnianie wolności i praw człowieka oraz 
swobód obywatelskich a także działań wspomagających rozwój 
demokracji
16) działalność w zakresie ratownictwa i ochrony ludności
17) pomoc ofiarom katastrof, klęsk żywiołowych, konfliktów zbrojnych i 
wojen w kraju i za granicą
18) działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i 
współpracy między społecznościami
19) promocja i organizacja wolontariatu 
20) przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

1) organizowanie zespołów do ustalania stanu ochrony przeciwpożarowej  
                    oraz przygotowywania informacji  o powyższym.
2) przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej 
wniosków      w sprawach ochrony przeciwpożarowej.
3) organizowanie,  spośród swoich członków,  pododdziałów pożarniczych 
(w szczególności Jednostki Operacyjno-Technicznej).
4) prowadzenie podstawowego szkolenia pożarniczego członków OSP          
                   i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu 
szkolenia funkcyjnych OSP.
5) organizowanie młodzieżowych i kobiecych drużyn pożarniczych. 
6) organizowanie orkiestr, zespołów tanecznych, zespołów świetlicowych, 
bibliotek, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych, izb pamięci i 
innych form pracy społeczno-wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
7) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  
fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie 
zadań  wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej i niniejszego 
statutu.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA W 2014 ROKU
W roku 2014 zastępy OSP Krasocin wyjeżdżały 57 razy, w tym 4 razy dwoma zastępami:
- 24 pożarów,
- 27 miejscowych zagrożeń,
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

- 4 fałszywe alarmy,
- 1 ćwiczenia obiektowe,
- 1 ćwiczenia powiatowe – Szkoła 2014,
Do najtrudniejszych akcji należy zaliczyć:
- pożar trawy na nieużytkach na powierzchni ok 5ha – Chotów,
- pożar lakierni – Sułków,
- dachowanie samochodu osobowego, dwie osoby poszkodowane – Mieczyn,
- pożar domu – Ostrów,
W zamian gminnych zawodów sekcja OSP Krasocin uczestniczyła w manewrach w Ostrowie 
organizowanych przez Zarząd Gminny ZOSP RP.
W roku sprawozdawczym OSP Krasocin realizowała Projekt Równać Szanse pt. Drużyna uczy, drużyna 
radzi” finansowany z polsko-amerykańskiej Fundacji Wolności.
Szkolenia:
W roku ubiegłym w szkoleniu podstawowym uczestniczyli Sosnowski Kamil, Kowalczyk Bartłomiej, w 
szkolenie dowódców sekcji OSP ukończył Niedbał Dawid, w szkoleniu z zakresu ratownictwa 
technicznego uczestniczyli druhowie Skrobisz Piotr, Malicki Wojciech i Niedbał Adrian, w szkoleniu z 
zakresu ratownictwa wodnego uczestniczyli Niedbał Dawid, Stwaowski Piotr, Skrobisz Piotr i Pawłowski 
Krystian. Wszyscy druhowie ukończyli w/w szkolenia z wynikiem pozytywnym. 
Zakupy i remonty:
W minionym roku dokonano zakupu sprzętu na kwotę 18 100 zł. Były to środki pozyskane z KSRG oraz 
dofinansowanie z Urzędu Gminy. 
Zakupiono następujący sprzęt:
- zestaw poduszek wysokiego ciśnienia,
- pilarka ratownicza STIHL,
- wykrywacz wielogazowy,
- rozpieracz kolumnowy z zestawem końcówek,
- zblocze do wyciągarki 10t,
- liny kinetyczne,
- kołowrót ratowniczy 100m,
- boja ratownicza,
- topory ciężkie,
- bariera nożycowa,
- szelki bezpieczeństwa,
- hełmy Calisia Vulcan,
Dzięki ww. zakupom OSP Krasocin spełnia poziom gotowości operacyjnej A w zakresie ratownictwa 
technicznego.
Do zaplecza socjalnego zakupiono pralkę automatyczną oraz kuchenkę mikrofalą.  
Sprawozdanie z działalności Orkiestry i grupy tanecznej Aplauz

Zakupy, inwestycje, remonty itp.
1. Zakup fletu i saksofonu ze środków Gminy Krasocin przeznaczonych na Orkiestrę
2. Odnowienie Sali remizy przy ul. Macierzy Szkolnej – barierki, malowanie, grzejniki, przykrycie 
garderoby, doświetlenie Sali itp. (głównie ze środków Gminy Krasocin przeznaczonych na Orkiestrę)
3. Wyrównanie terenu przed starą remizą.
4. Zakup magazynku na stare stoły itp. przy starej remizie ze środków OSP Krasocin
5. Szycie strojów dla APLAUZu (1% podatku, środki Gminy, OSP, powiatu itp.)
6. Remont instrumentów ze środków Gminy
Przedsięwzięcia edukacyjne
1. Próby regularne
2. Warsztaty muzyczne – finansowane ze środków Gminy Krasocin 
3. Efekt warsztatów – przyjęcie do Orkiestry 3 osób. 5 osób się uczy.

Najważniejsze występy
1. Sezon świąteczny: V Noworoczny Koncert Kolęd im. ks. Teodora Urbańskiego w Krasocinie, Koncerty 
Kolęd w Seceminie i Kielcach
2. Uroczystości kościelne w parafii Krasocin (Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Boże Ciało, 
Wszystkich Świętych, 3 maja)
3. Uroczystości w Parafii Bukowa (peregrynacja figurki Archanioła)
4. Uroczystości Dnia Strażaka w Mieczynie 3 maja
5. Regionalny Przegląd Orkiestr Dętych OSP w Ciechanowie – 4 miejsce w konkursie głównym, 1 w 
konkursie musztry paradnej 29 czerwca 2014r.
6. Ogólnopolski Festiwal Młodzieżowych Orkiestr Dętych w Inowrocławiu – 13-15 czerwca;  1 miejsce w 
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

60

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

-

3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

kategorii orkiestr do 35 muzyków, 2 miejsce w pokazie musztry, Grand Prix festiwalu
7. Warsztaty i festiwal „Na marszową notę” w Dzietrzkowicach – 1-3 sierpnia
8. Noc świętojańska – Krasocin 23 czerwca
9. Włoszczowskie Targi Runa Leśnego Włoszczowa – Regionalna Parada Strażackich Orkiestr Dętych
10. dożynki gminne w Olesznie 14 września
11. Festyn w Brygidowie – 31 sierpnia
12. Uroczystości ludowe w Łopusznie – 18 maja
13. Balkan Music Fest w Kiten /Bułgaria/ – 11-19 sierpień
14. Rocznica powstania AK we Włoszczowie – 11 maja

W ramach działalności Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej przeprowadzono projekt "Drużyna uczy, 
drużyna radzi..." finansowany z programu Równać szanse RKG.

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 
1536, z późn. zm.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ratownictwo i ochrona 
ludności

Ochrona 
przeciwpożarowa. 
Jednostka Operacyjno-
Techniczna Ochotniczej 
Straży Pożarnej w 
Krasocinie prowadzi 
szeroką działalność 
ratowniczo-gaśniczą. 
Od lat jest najbardziej 
mobilną jednostką w 
powiecie 
włoszczowskim 
(odnotowuje najwięcej 
wyjazdów do akcji, jest 
dyspozycyjna i 
skuteczna). W 2014r. 
wyjeżdżała 57 razy do 
akcji, z czego:
- 24 pożarów,
- 27 miejscowych 
zagrożeń,
- 4 fałszywe alarmy,
- 1 ćwiczenia 
obiektowe,
- 1 ćwiczenia 
powiatowe – Szkoła 
2014.

OSP Krasocin spełnia 
poziom gotowości 
operacyjnej A w 
zakresie ratownictwa 
technicznego.

Obok działalności 
Jednostki Operacyjno-
Technicznej OSP 
Krasocin dba o młodych 
strażaków w swoich 
szeregach. Działalność 
Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej polega 
m.in. na 
przeprowadzaniu 
szkoleń, zbiórek, 
wizytach studyjnych, 
pracach gospodarczych.

84.25.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y działalności pożytku publicznego, o których 
mowa w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Pozaszkolne formy 
edukacji artystycznej. 
Działalność 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej i Grypy Tanecznej 
Aplauz prowadzona jest 
w oparciu o bezpłatną 
naukę gry na 
instrumentach przez 
instruktorów orkiestry i 
"Aplauzu". Dzieci i 
młodzież mają 
możliwość nauki gry 
pod okiem 
doświadczonych 
instrumentalistów, 
kolegów z orkiestry, 
choreografa czy 
kapelmistrza. Zajęcia 
całością orkiestry 
prowadzone są średnio 
dwa razy w tygodniu, 
zajęcia w sekcjach 
przed sezonem 
artystycznym, 
natomiast zajęcia 
nauczające młodych 
adeptów regularnie 
min. raz w tygodniu.

85.52.Z
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III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność związana z 
wystawianiem 
przedstawień 
artystycznych. 
Orkiestra Dęta OSP 
Krasocin i grupa 
"Aplauz" w zamian za 
wystawienie koncertu 
pobiera proporcjonalną 
odpłatność, która 
pokrywa m.in. koszty 
transportu, 
przygotowania strojów, 
zakup akcesoriów do 
instrumentów (np. 
stroiki, lirki olejki), 
remonty instrumentów, 
zakup nut itp. 

Warto nadmienić, że 
jedynie niewielka część 
występów orkiestry ma 
charakter odpłatny. 
Większa część to 
wydarzenia 
nieodpłatne dla 
społeczności lokalnych, 
konkursy, uroczystości 
kościelne, strażackie 
itp.

90.01.Z

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie 
sprawozdawczym, a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 114,777.22 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 39,514.78 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 28,121.28 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 47,141.16 zł

0.00 zł

21,915.00 zł

13,422.92 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 30,157.03 zł

77.00 zł

21,780.03 zł

8,300.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 49,282.27 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 0.00 zł

3.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0.00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 35,337.92 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 6,760.72 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0.00 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 99,993.00 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

32,754.06 zł 0.00 zł

28,121.28 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

39,117.66 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

własność

użytkowanie wieczyste

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0.0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

0.0 etatów

4.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

97.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to 
osoby niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
czy przedstawiciele władz organizacji)

19.00 osób

3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

15.00 osób

4.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 4,500.00 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 4,500.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

4,500.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 4,500.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

900.00 zł

0.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Prezentacja Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Krasocin 
wraz z grupą taneczną 
„Aplauz” na Regionalnym 
Przeglądzie Orkiestr Dętych 
OSP

- Promocja regionu 
świętokrzyskiego: jego kultury i 
tradycji – Prezentacja swojego 
dorobku artystycznego przed 
orkiestrami z całej Polski,
- Inspiracja poszukiwań 
repertuarowych oraz form 
prezentacji orkiestry – występ 
wspólnie i obok orkiestr z 
terenu całej Polski, analiza 
programów konkursowych 
innych orkiestr
- Integracja środowisk orkiestr 
województwa świętokrzyskiego 
z orkiestrami z całej Polski – 
wspólne koncertowanie, pobyt, 
występy z orkiestrami z całej 
Polski
- Motywacja do dalszej prac

Województwo Świętokrzyskie 2,000.00 zł

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

900.00 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

5. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki 
ochrony
przeciwpożarowej włączonej 
do krajowego
systemu ratowniczo – 
gaśniczego

Zapewnienie
gotowości bojowej jednostki 
ochrony
przeciwpożarowej

Komenda Główna PSP 19,200.00 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bartłomiej Robak - Prezes / 
14.07.2015r. Data wypełnienia sprawozdania
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