
Ministerstwo Pracy
i Polityki Społecznej

Roczne uproszczone sprawozdanie merytoryczne z działalności
organizacji pożytku publicznego

za rok 2015

• 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 2016-07-01

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 Naczelnik-Wiceprezes TAK

Waldemar Kaliszewski Wiceprezes TAK

Otton Pawłowski Skarbnik TAK

Elżbieta Kowalczyk Z-ca Skarbnika TAK

Magdalena Frączek Członek TAK

Adrian Niedbał Sekretarz TAK

Paweł Mazur Z-ca Naczelnika TAK

Leopold Kwapisz Członek 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

Zbigniew Lichosik Członek TAK

Piotr Stawowski Członek TAK

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA W KRASOCINIE

Druk: MPiPS 1



1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

JEDNOSTKA OPERACYJNO-TECHNICZNA

W roku 2015 zastępy OSP Krasocin wyjeżdżały 97 razy, w tym 7 razy dwoma zastępami do tego samego 
zdarzenia i 3 razy dwoma zastępami do dwóch różnych zdarzeń w tym samym czasie:
- 63 pożarów,
- 29 miejscowych zagrożeń,
- 5 fałszywych alarmów,
- 1 ćwiczenia obiektowe – ZPO w Bukowie,
- 1 ćwiczenia powiatowe – Bukowa 2015,
Do najtrudniejszych akcji należy zaliczyć:
- pożar lasu ok 14ha – Wincentów gm. Secemin,
- pożar lasu – Czostków akcja trwała 12h,
- zderzenie dwóch samochodów, uwięziona osoba - Świdno
- pożar sklepu meblowego - Włoszczowa,
W zamian gminnych zawodów JOT OSP Krasocin uczestniczyła w manewrach na Porąbkach 
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 Żmuda Barbara, Malicki Dawid, w zakresie 
kierowania ruchem drogowym Skrobisz Piotr, Stawowski Piotr, w zakresie współpracy z LPR Skrobisz 
Piotr, Niedbał Adrian, w zakresie kwalifikowanej pomocy medycznej: Stawowski Piotr, Żmuda Barbara, 
Pawłowski Krystian, Kowalczyk Bartłomiej, Skrobisz Piotr, Brymerski Dominik. Wszyscy druhowie 
ukończyli w/w szkolenia z wynikiem pozytywnym. 
Zakupy i remonty:
W minionym roku dokonano zakupu sprzętu na kwotę 12 100 zł. Były to środki pozyskane z KSRG oraz 
dofinansowanie z Urzędu Gminy. 
Zakupiono następujący sprzęt:
- spodnie pilarza szt. 2
- buty specjalne gumowe szt. 3
- wkładki do butów gumowych szt. 10
- łańcuch do piły ratowniczej
- mostki przejazdowe szt. 2
- zestaw PSP-R1
- butla tlenowa
- piła szablista
- drabina D10W aluminiowa
- hełm szt. 2
- ubrania specjalne szt. 2
- zbiornik brezentowy
Aktualnie JOT Krasocin spełnia wymagania standardu AB gotowości operacyjnej w zakresie ratownictwa 
medycznego.
W minionym roku zmodernizowano system selektywnego powiadamiania oraz powiadamiania 
strażaków o zdarzeniach na telefony komórkowe.

ORKIESTRA
Zakupy, inwestycje, remonty itp.
1. Zakup sakshornu ze środków nagrody za przegląd wojewódzki orkiestr i Zakup saksofonu, puzonu, 
buław mażoretkowych (za pośrednictwem Związku OSP RP)
2. Zakup butów dla grupy Aplauz i uzupełnienie umundurowania strażackiego ze środków nagrody za 
festiwal w Płocku.
3. Remont instrumentów ze środków Gminy
Przedsięwzięcia edukacyjne
1. Próby regularne
2. Warsztaty muzyczne – finansowane ze środków Gminy Krasocin 
3. Efekt warsztatów – podczas Noworocznego Koncertu Kolęd w Krasocinie zagrało oprócz 
podstawowego składu dodatkowo: dwóch perkusistów, troje waltornistów, dwoje saksofonistów, 
puzonista, sakshornista i dwoje klarnecistów.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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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 faktycznie 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)

120

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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 przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Najważniejsze występy
1. Uroczystości kościelne w parafii Krasocin (VII Noworoczny Koncert Kolęd im. ks. Teodora Urbańskiego 
w Krasocinie, Nowy Rok, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Boże Ciało, Wszystkich Świętych, 3 maja)
2. Ogólnopolski Festiwal  Orkiestr Dętych OSP w Płocku – 2 miejsce w konkursie głównym, 1 w 
konkursie musztry paradnej 2
3. Ogólnopolski Przegląd Paradnych Orkiestr Dętych w Rowach i warsztaty – 1 miejsce
4. Turniej Orkiestr Dętych w Kole – 2 miejsce i nagroda specjalna za musztrę paradną
5. Festiwal Orkiestr Dętych w Novej Dubnicy na Słowacji
6. Noc świętojańska – Krasocin 23 czerwca
7. Włoszczowskie Targi Runa Leśnego Włoszczowa 
8. dożynki gminne w Skorkowie
9. Rocznica Stefana Czarnieckiego w Czarncy
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ratownictwo i ochrona ludności Ochrona przeciwpożarowa i 
profilaktyka. Jednostka 
Operacyjno-Techniczna OSP 
Krasocin to jedna z 
najczęściej wyjeżdżających 
jednostek do akcji 
ratowniczo-gaśniczych, 
najbardziej mobilnych 
jednostek w powiecie 
włoszczowskim. Kilkunastu 
strażaków-ratowników 
uprawnionych do wyjazdów 
do akcji dysponowanych 
jest najczęściej do pożarów 
traw, poszyć leśnych. Coraz 
częściej pojawiają się 
jednak zdarzenia związane z 
usuwaniem skutków np. 
nawałnic.

OSP Krasocin prowadzi 
również działania 
edukacyjne, profilaktyczne 
z Młodzieżową Drużyną 
Pożarniczą OSP Krasocin (w 
tym z pomocą środków 
zewnętrznych).

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

nauka gry na instrumentach 
dętych i perkusyjnych, 
nauka tańca 
mażoretkowego. 
Pozaszkolne formy
edukacji artystycznej.
W Orkiestrze i grupie 
tanecznej "Aplauz" 
prowadzona jest bezpłatna 
nauka gry i tańca. 

Próby orkiestry, warsztaty 
również mają charakter 
bezpłatny. Środki na 
prowadzoną działalność 
pozyskiwane są m.in. z 
gminy, projektów 
zewnętrznych, darowizn. W 
ramach działalności 
nieodpłatnej pokrywane są 
m.in. transport na 
festiwale, warsztaty. 
Zajęcia finansowane są 
przez Gminę Krasocin, 
środki zewnętrzne oraz 
przez wolontariuszy.

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 90,072.65 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 31,090.87 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 9,060.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 49,921.78 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 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, zaczynając od najważniejszej wraz z odnoszącym 
się do nich przedmiotem działalności

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i 
dziedzictwa narodowego

Wystawianie przedstawień 
artystycznych, tj. 
koncertów, pokazów 
musztry grupy tanecznej, 
orkiestry, grupy "Aplauz" 
itp.
W 2015r. występy odpłatne 
to m.in. targi runa leśnego, 
jubileusz w Jazgarzewie czy 
jubileusz Stefana 
Czarnieckiego w Czarncy, 
jubileusz OSP w Kozowie.
Z opłat finansowane są 
m.in. transport, czy zakup 
sprzętu, wody, strojów, 
książeczek nutowych, nut 
itp. 
Warto nadmienić, że tylko 
niewielka część występów 
Orkiestry ma charakter 
odpłatny. Pozostałe to 
festiwale, konkursy, lokalne 
uroczystości na których 
Orkiestra gra nieodpłatnie.

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 wg klasyfikacji PKD, 
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

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 38,797.46 zł
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1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 16,961.36 zł

4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 0.00 zł

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

4.3. 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 kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

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 administracyjne

e) Pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

32,914.74 zł

9,540.30 zł

0.00 zł

126.00 zł

45,201.33 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

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

87,782.37 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 87,782.37 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym

2,290.28 zł

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)

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione 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 zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

134.00 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 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę 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)

5.00 osób

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

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 2,235.00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0.00 zł
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 2,235.00 zł2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

700.00 zł

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

0.00 zł

VII. 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. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

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

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

organizacji

Bartłomiej Robak - Prezes Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

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