
Ministerstwo Rodzin, 
Pracy i Polityki 
Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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 2018-07-13

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.ospkrasocin.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 Wiceprezes-Naczelnik TAK

Leopold Kwapisz Wiceprezes TAK

Roman Skrobisz Skarbnik TAK

Piotr Skrobisz Członek Zarządu TAK

Adrian Niedbał Sekretarz-Z-ca Skarbnika TAK

Dawid Niedbał Z-ca Naczelnika 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

Krystian Pawłowski Przewodniczący TAK

Dawid Malicki Członek TAK

Kamil Sosnowski Członek TAK

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

Druk: MPiPS 1



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 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.
21) DZIAŁALNOŚĆ NA RZECZ ROZWOJU SEKTORA RYBOŁÓWSTWA I 
AKWAKULTURY
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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, szkółki orkiestrowej i zespołów tanecznych,  
7) organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, teatrów amatorskich, 
chórów, sekcji sportowych, izb pamięci i innych form pracy społeczno-
wychowawczej i kulturalno-oświatowej.
8) organizowanie zawodów sportowych i imprez propagujących kulturę  
fizyczną.
9) organizowanie imprez kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, 
rekreacyjnych, rozrywkowych oraz wszelkich innych służących integracji 
mieszkańców
10) organizowanie spotkań, prelekcji, sympozjów, konferencji, 
seminariów, wykładów, szkoleń, warsztatów i innych działań związanych z 
realizacją celów statutowych OSP 
11) prowadzenie działalności wydawniczej i kolportażowej służącej 
realizacji celów statutowych
12) udzielanie wsparcia oraz organizowanie pomocy materialnej i 
rzeczowej w ramach realizacji celów OSP
13) współfinansowanie i finansowanie budowy, rozbudowy, modernizacji 
infrastruktury służącej społeczności lokalnej 
14) reprezentowanie interesów mieszkańców wobec władz publicznych.
nawiązywanie współpracy międzynarodowej z jednostkami straży 
pożarnych, Orkiestr i innych grup kulturalnych.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację
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DZIAŁALNOŚĆ OPERACYJNA

W roku 2017 zastępy OSP Krasocin wyjeżdżały 112 razy. Jednostka OSP Krasocin uczestniczyła w 
ćwiczeniach obiektowych i powiatowych, przeprowadzonych przez KP PSP we Włoszczowie.

Najtrudniejsze akcje:
- Pożar tartaku "Olczyk"
- Wypadek samochodu (jedna osoba poszkodowana)
- Pożar lasu w Radkowie
- Pożar lasu Silpia Mała
- Usuwanie skutków silnych wiatrów i obfitych opadów śniegu
- wypadek samochodu ciężarowego z samochodem dostawczym (Krasocin, jedna osoba poszkodowana)

Zawody sportowo-pożarnicze odbyły się w miesiącu sierpniu, gdzie reprezentowały nas jedna drużyna 
seniorów i dwie MDP. Do zawodów powiatowych dostały się obie drużyny MDP, gdzie drużyna 
dziewczyn zdobyła 1 miejsce i będzie reprezentować powiat na zawodach wojewódzkich.

Szkolenia przeprowadzone przez KP PSP Włoszczowa to kursy - podstawowe, kierowców 
konserwatorów , dowódców, komory dymowej, KPP.

Pozyskano nowy samochód w użyczenie marki MAN (przez Gminę Krasocin).

Zakupiono sprzęt: pompa szlamowa, aparaty powietrzne, czujniki bezruchu, radiostacje nasobne, 
ubrania chemiczne tychem (również z projektu gminy na zakup samochodu), ubrania specjalne, 
koszarowe, rękawice, buty specjalne, wężę W52, W25, W75, siekierołom, hooligan, łopaty, widły, 
kominiarki.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA

Zakupy, inwestycje, remonty itp.
1. Ze środków gminy z dotacją UMWŚ (odnowa wsi świętokrzyskiej – waltornia, sax tenor, regał, półki, 
książki na nuty)
Przedsięwzięcia edukacyjne
1. Próby regularne
2. Nabór nowych członków do Orkiestry i objęcie ich programem szkolenia
3. Warsztaty muzyczne, w tym warsztaty weekendowe w Ameliówce w październiku 2017 – 
finansowane ze środków Gminy Krasocin 

Najważniejsze występy
1. 29 stycznia – koncert kolęd
2. Wielkanoc 
3. 3 maj – dzień strażaka w Krasocinie
4. 13 maj – wojewódzkie obchody Dnia Strażaka
5. 14 maja – wojewódzki Zjazd ZOSP RP  w Kielcach
6. 21 maj – festiwal w Konopiskach
7. 4 czerwca – wojewódzkie święto ludowe we Włoszczowie
8. 10 czerwca – targi Kielce
9. 11 czerwca – wojewódzki dzień strażaka ochotnika Busko-Zdrój
10. 15 czerwca – Boże Ciało
11. 18 czerwiec Turniej Orkiestr w Kole
12. 23 czerwca – Noc Świętojańska Krasocin
13. 1 lipiec – Nowa Wola (jubileusz OSP, gm. Lesznowola)
14. 3 sierpień – festiwal Lawendy (Francja)
15. 2-3 września – festiwal Orkiestr we Wrześni
16. 10 września – dożynki gminne
17. 29 października – odsłonięcia pomnika (Krasocin, Chotów, Oleszno)
18. 11 listopada – Święto Niepodległości
19. 9 grudnia – koncert charytatywny
20. 25 grudzień - Pasterka
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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)

700

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)

brak

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

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

Druk: MPiPS 5

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ratownictwo i ochrona 
ludności

W roku 2017 zastępy 
OSP Krasocin 
wyjeżdżały 112 razy. 
Jednostka OSP Krasocin 
uczestniczyła w 
ćwiczeniach 
obiektowych i 
powiatowych, 
przeprowadzonych 
przez KP PSP we 
Włoszczowie.

Najtrudniejsze akcje:
- Pożar tartaku "Olczyk"
- Wypadek samochodu 
(jedna osoba 
poszkodowana)
- Pożar lasu w 
Radkowie
- Pożar lasu Silpia Mała
- Usuwanie skutków 
silnych wiatrów i 
obfitych opadów śniegu
- wypadek samochodu 
ciężarowego z 
samochodem 
dostawczym (Krasocin, 
jedna osoba 
poszkodowana)

Zawody sportowo-
pożarnicze odbyły się w 
miesiącu sierpniu, gdzie 
reprezentowały nas 
jedna drużyna seniorów 
i dwie MDP. Do 
zawodów powiatowych 
dostały się obie drużyny 
MDP, gdzie drużyna 
dziewczyn zdobyła 1 
miejsce i będzie 
reprezentować powiat 
na zawodach 
wojewódzkich.

Szkolenia 
przeprowadzone przez 
KP PSP Włoszczowa to 
kursy - podstawowe, 
kierowców 
konserwatorów , 
dowódców, komory 
dymowej, KPP.

Wykonano podjazd dla 
nowego samochodu 
gaśniczego do remizy 
OSP.

84.25.Z

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 

1. Próby regularne
2. Nabór nowych 

85.52.Z
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i wychowanie członków do Orkiestry i 
objęcie ich programem 
szkolenia
3. Warsztaty muzyczne, 
w tym warsztaty 
weekendowe w 
Ameliówce w 
październiku 2017 – 
finansowane ze 
środków Gminy 
Krasocin 

Najważniejsze występy
1. 29 stycznia – koncert 
kolęd
2. Wielkanoc 
3. 3 maj – dzień 
strażaka w Krasocinie
4. 13 maj – 
wojewódzkie obchody 
Dnia Strażaka
5. 14 maja – 
wojewódzki Zjazd ZOSP 
RP  w Kielcach
6. 21 maj – festiwal w 
Konopiskach
7. 4 czerwca – 
wojewódzkie święto 
ludowe we 
Włoszczowie
8. 10 czerwca – targi 
Kielce
9. 11 czerwca – 
wojewódzki dzień 
strażaka ochotnika 
Busko-Zdrój
10. 15 czerwca – Boże 
Ciało
11. 18 czerwiec Turniej 
Orkiestr w Kole
12. 23 czerwca – Noc 
Świętojańska Krasocin
13. 1 lipiec – Nowa 
Wola (jubileusz OSP, 
gm. Lesznowola)
14. 3 sierpień – festiwal 
Lawendy (Francja)
15. 2-3 września – 
festiwal Orkiestr we 
Wrześni
16. 10 września – 
dożynki gminne
17. 29 października – 
odsłonięcia pomnika 
(Krasocin, Chotów, 
Oleszno)
18. 11 listopada – 
Święto Niepodległości
19. 9 grudnia – koncert 
charytatywny
20. 25 grudzień - 
Pasterka

Druk: MPiPS 7



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

Druk: MPiPS 8
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

kultura, sztuka, ochrona 
dóbr kultury i dziedzictwa 
narodowego

Działalność związana z 
wystawianiem 
przedstawień 
artystycznych, w tym 
koncerty, oprawy 
muzyczne, 
ceremonialne 
uroczystości, pokazy 
musztry paradnej 
Młodzieżowej Orkiestry 
Dętej OSP Krasocin 
i/lub mażoretek 
APLAUZ (np. gmina 
Lesznowola - msc. 
Nowa Wola jubileusz 
Ochotniczej Straży 
Pożarnej z tej 
miejscowości, Hubertus 
Świętokrzyski w 
Kielcach - bardzo długi 
przemarsz, występ 
głównie mobilny, w 
październiku w 
trudnych warunkach 
atmosferycznych), 
transport na koncert do 
Smykowa.

Koszty związane z tymi 
występami pokrywane 
są z działalności 
odpłatnej, a należą do 
nich m.in. transport, 
przygotowanie 
repertuaru, zakupy 
akcesoriów, strojów i 
sprzętu, nut, artykułów 
biurowych itp.

W przypadku występu 
w Smykowie 
podstawowym kosztem 
był transport (koncert 
miał częściowo 
charakter 
charytatywny). W 
przypadku pozostałych 
występów koszty są 
większe i bardziej 
złożone. 

W zakresie działalności 
odpłatnej koszty 
pokrywane są przez 
usługobiorcę, któremu 
wystawiamy fakturę.

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

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 220,678.98 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 133,889.10 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 31,386.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 148.05 zł

e) Pozostałe przychody 55,255.83 zł

0.00 zł

20,441.66 zł

14,630.00 zł

10,652.65 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 103,400.00 zł

87.00 zł

9,563.00 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

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 8,519.60 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 45,724.31 zł
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93,750.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 63,035.07 zł

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)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -21,926.65 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -427.72 zł

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

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 8,519.60 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

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: 226,565.72 zł 8,519.60 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

155,815.75 zł 8,519.60 zł

31,813.72 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

38,936.25 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

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
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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.)

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)

własność

użytkowanie wieczyste

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

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł0.00 zł

0.00 zł

20,000.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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)

26.00 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

18.00 osób

8.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 14,500.00 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 14,500.00 zł

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

14,500.00 zł

w 
tym:

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

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 14,500.00 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)

0.00 zł

55.00 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  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

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

b) inne osoby

55.00 osób

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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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 Orkiestry we 
Francji

- Promocja regionu 
świętokrzyskiego: jego kultury i 
tradycji w Polsce 
– Prezentacja swojego dorobku 
artystycznego przed orkiestrami 
zagranicznymi, analiza 
programów konkursowych 
innych orkiestr
- Motywacja rozwój

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

9,900.00 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

2,600.00 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

2 Prezentacja MOD OSP 
Krasocin i grupy "Aplauz" na 
ogólnopolskich konkursach 
orkiestr

- Promocja regionu 
świętokrzyskiego: jego kultury i 
tradycji w Polsce 
– Prezentacja swojego dorobku 
artystycznego przed orkiestrami 
zagranicznymi, szacowana 
liczba odbiorów-widzów
- 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 Polski – wspólne 
koncertowanie, pobyt, występy 
- Motywacja

Urząd Marszałkowski Województwa 
Świętokrzyskiego

1,500.00 zł

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 OSP 
Krasocin

zabezpieczenie operacyjne KG PSP 10,000.00 zł
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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)

-

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Bartłomiej Robak, 13.07.2018r. Data wypełnienia sprawozdania
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