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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
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• 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 2022-09-01

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 krasocin@osp.org.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

2002-04-16

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

Leopold Kwapisz Wiceprezes TAK

Roman Skrobisz Skarbnik TAK

Dawid Malicki Z-Ca Skarbnika TAK

Kamil Sosnowski Sekretarz TAK

Angelika Kowalczyk Członek Zarządu NIE

Dominik Mietelski Członek Zarządu NIE

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

Paulina Lichosik Sekretarz TAK

Adrian Niedbał Czonek 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 przeprowadzonych 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 prowadzenie 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, pielęgnacji 
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.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       
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1) Organizowanie zespołów do ustalenia stanu ochrony przeciwpożarowej 
oraz przygotowania informacji o powyższym.
2 ) Przedstawienie 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, izby 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 finasowanie 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

DZIAŁALNOŚĆ PRZECIWPOŻAROWA

OSP Krasocin wyjeżdżało do akcji 104 razy, z czego 27 pożarów, 76 miejscowych zagrożeń, 1 alarm fałszywy.
Do największej akcji należy zaliczyć POŻAR ZAKŁADU ZEFIR KRASOCIN spaleniu uległy dwie
hale magazynowe dzięki działaniom zarówno naszej jednostki jak również PSP oraz licznym jednostkom
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH udało nam uratować resztę hal.
Zakupiony sprzęt: hełmy strażackie, kombinezon ochronny pszczelarza,  wąż tłoczny W 42,  przedłużacz na zwijadle, zestaw do 
naprawy węży, sorbent, środek pianotwórczy, wąż strażacki, prądownica uniwersalna,  oznakowanie funkcyjnych na zawody,  
zbieracz 75/52,  tablica informacyjna, przenośny zestaw oświetleniowy ze statywem, wąż W 42, ubranie specjalne,  prądownice 
Turbomaster, ubranie koszarowe,  prądownica wodna TIPSA VIPER ,latarki hełmowe, rękawice specjalne.
 Wykonano przeglądy sprzętu [ mierniki wielogazowe, aparaty powietrzne, samochody pożarnicze, zestawy do ratownictwa-
drogowego],
Wypłacono ekwiwalenty dla dh strażaków za akcje ratowniczo-gaśnicze , oraz szkolenia przeprowadzane przez PSP.
 Pozyskano ze względu na walkę z COVID dużą partie środków ochrony osobistej w postaci :ubrań ochronnych,  gogli, przyłbice,  
środki do dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji sprzętu, pulsoksymetry,  rękawiczki ochronne,  maski z pochłaniaczami.
 W roku 2021 przeszkolono druh ów z KPP oraz 2 osoby kurs podstawowy,przeprowadzono
recertyfikację kursu KPP.

DZIAŁALNOŚĆ KULTURALNA.
1. Realizacja projektu "Aktywacja Edukacji Orkiestrowej III). Zadanie polegało na przeprowadzeniu warsztatów muzycznych 
integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz poszerzających ofertę edukacyjną o nowe 
elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie – rozszerzenie kształcenia słuchu, musztry oraz wprowadzenie zupełnie nowego 
elementu, tj. rytmiki.
W roli instruktorów wykorzystujemy naszych wychowanków, którzy rozwijają się muzycznie (Akademie Muzyczne, Studium dla 
kapelmistrzów i tamburmajorów Orkiestr dętych itp.), adaptujemy nauczycieli szkół muzycznych, pedagogów, filharmoników, 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

brak

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

130

0

studentów Akademii Muzycznych oraz doraźnie – ekspertów muzycznych (np. dyrygentów). Zależy nam na łączeniu świata 
muzycznego profesjonalnego z amatorskim, a przez to podnoszenie efektywności edukacji prowadzonej w naszej orkiestrze.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji 
Kultury w kwocie 30tys. zł.
2. Realizacja projektu " Doposażenie Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 2021".  Zadanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.
Dotacja Ministerstwa wyniosła 19399 zł. Wkład własny zadania zapewniła Gmina Krasocin w kwocie 7 000zł. zł oraz OSP 
Krasocin 1073zł. Wartość całego zadania wyniosła 27 472zł. W ramach zadania nasza Orkiestra zakupiła używane instrumenty: 
3 trąbki, flet poprzeczny, zestaw talerzy perkusyjnych, tablicę nutową.
II   Przedsięwzięcia edukacyjne
1.Regularne próby orkiestry oraz szkółki.     
2. Regularne prowadzenie zajęć z nowymi uczniami oraz z  członkami szkółki muzycznej.
Działaniami dodatkowymi były warsztaty eksperckie z wybitnymi dyrygentami i nauczycielami akademickimi, koncert na 
zakończenie warsztatów oraz organizacja popisu/koncertu Szkółki Orkiestrowej.
III   Wydarzenia

Najważniejsze występy
  01.01.2021 r. - Nowy Rok - Krasocin.
  29.05.2021 r. -  Nagranie „Barki” z udziałem ork. Włoszczowa, Krasocin, Oleszno, Konieczno, Dobromierz, Żytno, Zakrzów - 
Włoszczowa
  03.06.2021 r. -  Boże Ciało - Krasocin
  11-12. 06.2021 r. - Warsztaty muzyczne z Sebastianem Perłowskim - Krasocin
  13.06.2021 r. - Jubileusz Proboszcza Parafii Bukowa - Bukowa
  20.06.2021 r. - Festiwal w Jedlińsku - Jedlińsk
  23.06.2021 r. - Noc Świętojańska  - Krasocin
  26.06.2021 r. - Noc Kupały - Kielce
  13.09.2021 r. - Festiwal Orkiestr Dętych OSP  - Busko Zdrój
   25.09.2021 r. - Otwarcie Muzeum Chleba „Wiatrak”- Krasocin
   26.09.2021 r. - Obchody 100-lecie OSP - Nawarzyce 
   28.09.2021 r. - Otwarcie nowej siedziby JRG w Kielcach - Kielce
   02.10.2021 r. - 850-lecie Bazyliki Katedralnej w Kielcach - Kielce
   03.10.2021 r. - Wizytacja Biskupa Kurii Kieleckiej - Bukowa
   10.10.2021 r. - Runo Leśne - Włoszczowa
   01.11.2021 r. - Święto Zmarłych - Krasocin
   11.11.2021 r. - Rocznica Odzyskania Niepodległości - Krasocin
   11.11.2021 r.- Rocznica Odzyskania Niepodległości - Kielce
   19 - 21 . 11.2021 r. - Warsztaty orkiestrowe z Tomkiem Szymusiem oraz muzykami jego orkiestry.
   26.11.2021 r. - Barbórka - Bukowa
   24.12.2021 r. Pasterka - Krasocin
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3. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ratownictwo i ochrona ludności

OSP Krasocin wyjeżdżało do akcji 104 razy, z 
czego 27 pożarów, 76 miejscowych zagrożeń, 1 
alarm fałszywy.
Do największej akcji należy zaliczyć POŻAR 
ZAKŁADU ZEFIR KRASOCIN spaleniu uległy dwie
hale magazynowe dzięki działaniom zarówno 
naszej jednostki jak również PSP oraz licznym 
jednostkom
OCHOTNICZYCH STRAŻY POŻARNYCH udało nam 
uratować resztę hal.
Zakupiony sprzęt: hełmy strażackie, kombinezon 
ochronny pszczelarza,  wąż tłoczny W 42,  
przedłużacz na zwijadle, zestaw do naprawy 
węży, sorbent, środek pianotwórczy, wąż 
strażacki, prądownica uniwersalna,  
oznakowanie funkcyjnych na zawody,  zbieracz 
75/52,  tablica informacyjna, przenośny zestaw 
oświetleniowy ze statywem, wąż W 42, ubranie 
specjalne,  prądownice Turbomaster, ubranie 
koszarowe,  prądownica wodna TIPSA VIPER 
,latarki hełmowe, rękawice specjalne.
 Wykonano przeglądy sprzętu [ mierniki 
wielogazowe, aparaty powietrzne, samochody 
pożarnicze, zestawy do ratownictwa-
drogowego],
Wypłacono ekwiwalenty dla dh strażaków za 
akcje ratowniczo-gaśnicze , oraz szkolenia 
przeprowadzane przez PSP.
Pozyskano ze względu na walkę z COVID dużą 
partie środków ochrony osobistej w postaci 
:ubrań ochronnych,  gogli, przyłbice,  środki do 
dezynfekcji rąk, środki do dezynfekcji sprzętu, 
pulsoksymetry,  rękawiczki ochronne,  maski z 
pochłaniaczami.
Przeszkolono druhów z KPP oraz 2 osoby kurs 
podstawowy,przeprowadzono recertyfikację 
kursu KPP

84.25 Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności
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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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1
kultura, sztuka, ochrona dóbr 
kultury i dziedzictwa 
narodowego

Występy Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP 
Krasocin wraz z grupą taneczną "Aplauz" 
m.in. na jubileuszu w Nawarzycach, Targach 
Runa Leśnego we Włoszczowie, Barbórce w 
Bukowej i Festiwalu w Jedlińsku. 
Dodatkowo pobieramy niewielkie opłaty od 
rodziców uczniów (30zł) na poprawę 
edukacji kulturalnej. Działalność Orkiestry i 
grupy tanecznej "Aplauz" opierała się na 
działalności edukacyjnej. Zrealizowaliśmy 
projekt "Aktywacja Edukacji Orkiestrowej 
III" z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, który opierał się na edukacji 
muzycznej w z wykorzystaniem swojego 
potencjału. Zrealizowaliśmy kilkaset godzin 
instruktorskich, w których wzięło udział 70 
osób. Podsumowaniem był popis projektu 
w remizie z udziałem rodziców, dziadków. 
Orkiestra wzięła udział w Festiwalu Orkiestr 
OSP w Busku Zdroju  Wystąpiliśmy na 
szeregu lokalnych uroczystości.

90.01.Z 0,00 zł

2 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

1. Realizacja projektu "Aktywacja Edukacji 
Orkiestrowej III). Zadanie polegało na 
przeprowadzeniu warsztatów muzycznych 
integrujących różne pokolenia w Młodzieżowej 
Orkiestrze Dętej OSP Krasocin oraz 
poszerzających ofertę edukacyjną o nowe 
elementy, tj. oprócz nauki gry na instrumencie – 
rozszerzenie kształcenia słuchu, musztry oraz 
wprowadzenie zupełnie nowego elementu, tj. 
rytmiki.
Zadanie dofinansowano ze środków Ministra 
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w 
kwocie 30tys. zł.
2. Realizacja projektu " Doposażenie 
Młodzieżowej Orkiestry Dętej OSP Krasocin 
2021".  Zadanie dofinansowano ze środków 
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – 
państwowego funduszu celowego.
Dotacja Ministerstwa wyniosła 19399 zł. Wkład 
własny zadania zapewniła Gmina Krasocin w 
kwocie 7 000zł. zł oraz OSP Krasocin 1073zł. 
wyniosła 27 472zł. W ramach zadania nasza 
Orkiestra zakupiła używane instrumenty: 3 
trąbki, flet poprzeczny, zestaw talerzy 
perkusyjnych, tablicę nutową.

85.52 Z 0,00 zł
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16 024,70 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 199 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 431 292,82 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 393 105,07 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 37 920,00 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 267,75 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 144 356,38 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

59 000,00 zł

140 000,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 71 911,74 zł

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

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 734,48 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -9,87 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 16 024,70 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 2 603,01 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 441 162,30 zł 2 603,01 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

392 370,59 zł 2 603,01 zł

37 929,87 zł 0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

10 861,84 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

262,50 zł

17 527,50 zł

126 566,38 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

17 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

0 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

0 osób

0 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 121 595,28 zł

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

121 595,28 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

482,52 zł

0 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) 

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 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

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 121 595,28 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 121 595,28 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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 Wspieranie i 
upowszechnianie kultury, 
sztuki, ochrony dóbr kultury 
i dziedzictwa narodowego 
poprzez organizację i 
prowadzenie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej Ochotniczej 
Straży Pożarnej w Krasocinie

edukacja ( nauka gry i 
prowadzenie prób orkiestry 
przez kapelmistrza i 
instruktorów, warsztaty 
muzyczne), naprawa 
instrumentów, zakup nowych 
książek i akcesoriów 
muzycznych, pokrycie kosztów 
związanych z występami ( 
transport, wyżywienie itp.), 
uszyciem strojów dla zespołu 
tanecznego, obsługą ( 
koordynator ds. 
umundurowania, 
korespondencja, opłaty itp. ).

Gmina Krasocin 120 000,00 zł

2 Zakup mundurów galowych  
na potrzebny MOD OSP 
Krasocin

zakup mundurów na potrzeby 
muzyków orkiestry

Gmina Krasocin 10 000,00 zł

3 Dofinansowanie zakupu 
sprzętu muzycznego

zakup ustników Gmina Krasocin 7 000,00 zł

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

4 200,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1 100,00 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)
Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

1 Aktywacja Edukacji 
Orkiestrowej III

przeprowadzenie warsztatów 
muzycznych integrujących 
różne pokolenia w 
Młodzieżowej Orkiestrze Dętej 
OSP
Krasocin oraz poszerzających 
ofertę edukacyjną o nowe 
elementy, tj. oprócz nauki gry 
na instrumencie - rozszerzenie 
kształcenia słuchu, musztry oraz 
wprowadzenie zupełnie 
nowego elementu, tj. rytmiki.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

30 000,00 zł

2 Doposażenie Młodzieżowej 
Orkiestry Dętej OSP Krasocin 
2021

zakup instrumentów 
muzycznych ( 3 zestawy trąbek 
z futerałem, 2 zestawy ustników 
do saksofonów, flet poprzeczny 
z futerałem, zestaw talerzy 
perkusyjnych, tablica)

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego

20 000,00 zł

3 Warsztaty muzyczne MOD 
OSP Krasocin

zwiększenie poziomu 
artystycznego orkiestry
podtrzymywanie edukacji 
muzycznej i animacji 
artystycznej przy OSP Krasocin, 
zainspirowanie do dalszego 
rozwoju artystycznego.

UMWŚ 3 000,00 zł

4 Doposażenie jednostki 
operacyjnej OSP Krasocin 
2021

Podniesienie zdolności OSP 
Krasocin w zakresie 
przeciwdziałania czynnikom 
degradacji środowiska

WFOŚiGW w Kielcach 9 000,00 zł

5 Wyposażenie wozów 
strażackich w ramach 
wspierania jednostek 
Ochotniczych Straży 
Pożarnych z terenów 
wiejskich

zakup przenośnego zestawu 
oświetleniowego na statywie z 
reflektorami

FSUSR 5 500,00 zł

6 Zapewnienie gotowości 
bojowej jednostki ochrony 
przeciwpożarowej włączonej 
do krajowego systemu 
ratowniczo- gaśniczego

Poprawa gotowości bojowej 
jednostek włączonych do KSRG

KG PSP 4 950,00 zł

7 Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży 
pożarnych do działań 
ratowniczo- gaśniczych

Przygotowanie jednostek 
ochotniczych straży pożarnych 
do działań ratowniczo- 
gaśniczych  poprzez zakup 
wyposażenia niezbędnego do 
przeprowadzenia zawodów 
sportowo-pożarniczych MDP

KG PSP 2 000,00 zł
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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 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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Angelika Kowalczyk Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

8 Udzielanie pomocy w 
transporcie osób mających 
trudności w samodzielnym 
dotarciu do punktów 
szczepień przeciwko 
wirusowi SARS-CoV-2

zakup niezbędnego 
wyposażenia, w tym środków 
ochrony indywidualnej 
zapewniających przestrzeganie 
wymaganego reżimu 
sanitarnego i bezpieczeństwa 
strażaków ochotników

KG PSP 5 000,00 zł

2022-09-01
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