
Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

nie dotyczy

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

nie dotyczy

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

Środki trwałe:                                                       

1) Działka nr 349 w miejscowości Stańkowa

2) Samochód pożarniczy Renault Master

3) Samochód operacyjny Renault Trafic

4) Autobus Peugeot Boxer

5) Urządzenie kombi Lukas

Środki trwałe w budowie:

1) Remiza strażacka

Zapasy materiałów:                                             nie posiada

Należności i roszczenia:                                     nie posiada

Krótkoterminowe aktywa finansowe:            

- kasa                                    64 039,03 zł

- rachunek bankowy          29 326,63 zł

Długoterminowe aktywa finansowe:              nie posiada

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

1. Składki członkowskie 1760,00

a) członkowskie czynni 860,00

b) członkowie wspierający 900,00

2. Nieodpłatna działalność statutowa 141839,23

a) Darowizny 96506,69

- od członków OSP 4076,00
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- ekwiwalent członków 6762,00

- od firm i organizacji oraz osób fizycznych 4555,00

- zbiórki pieniężne, wolne datki 1500,99

- 1% podatku 567,70

- darowizny rzeczowe 79045,00

b) Dotacje i subwencje 13282,54

- jednostki samorządu terytorialnego 12882,54

- MSWiA/KSRG 0,00

- firmy ubezpieczeniowe 400,00

c) Projekty 32050,00

d) Inna nieodpłatna działalność 0,00

3. Odpłatna działalność statutowa 79790,00

a) sprzedaż składnika majątku 79500,00

b) pomoc w organizacji imprez i uroczystości 240,00

c) wycinka drzew 50,00

d) usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych 0,00

e) koszenie trawników 0,00

f) inna odpłatna działalność 0,00

4. Działalność gospodarcza 0,00

5. Przychody finansowe 77,27

a) odsetki na koncie 77,27

b) odsetki z lokaty 0,00
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6. Inne przychody 11568,00

SUMA 235034,50

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

1. Zakup asortymentu pożarniczego 22565,16

a) zakup umundurowania 8788,87

- umundurowanie pożarnicze 0,00

- ubranie koszarowe 860,50

- mundury wyjściowe 3595,61

- umundurowanie MDP i DDP 4332,76

b) zakup sprzętu pożarniczego 13776,29

- zakup sprzętu gaśniczego 5571,00

- zakup sprzętu ratowniczego 1435,00

- zakup sprzętu ratownictwa medycznego 3732,29

- zakup sprzętu ratownictwa technicznego 0,00

- zakup sprzętu ratownictwa wodnego 0,00

- zakup sprzętu ratownictwa chemiczno-ekologicznego 0,00

- zakup sprzętu ratownictwa poszukiwawczego 0,00

- zakup sprzętu ratownictwa wysokościowego 3038,00

c) zakup wyposażenia remizy 0,00

d) zakup innego asortymentu pożarniczego 0,00

2. Zakup innego asortymentu 19718,10

a) zakup działek 0,00
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b) zakup budynków i lokali 0,00

c) zakup środków transportu 0,00

d) zakup wyposażenia budynku 0,00

e) zakup sprzętu i materiałów biurowych 1152,40

f) zakup sprzętu szkoleniowego 4764,28

g) zakup artykułów spożywczych 5265,83

h) zakup innego asortymentu 8535,59

3. Inwestycje 11668,11

- budowy 11039,11

- remonty 0,00

- modernizacje 0,00

- naprawy 629,00

4. Podatki i opłaty 2580,00

- podatek dochodowy 0,00

- podatek od nieruchomości 0,00

- podatek rolny 13,00

- opłaty od czynności cywilnoprawnych 0,00

- ubezpieczenie majątkowe 0,00

- ubezpieczenie komunikacyjne 2340,00

- składki na rzecz ZOSP 100,00

- pozostałe opłaty 127,00
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5. Usługi obce 3606,19

- usługi bankowe 58,00

- usługi pocztowe 432,20

- usługi biegłego, rzeczoznawcy lub eksperta 1575,04

- serwis i naprawa 210,00

- usługi budowlane i remontowe 0,00

- usługi transportowe 426,00

- usługi szkoleniowe 300,00

- badania lekarskie 450,00

- pozostałe usługi 154,95

6. Zużycie materiałów i dóbr 1617,72

- energia elektryczna 0,00

- woda 0,00

- opał 0,00

- środki czystości 0,00

- paliwo 1617,72

- pozostałe zużycie materiałów i dóbr 0,00

7. Amortyzacja 134256,62

8. Podróże służbowe 933,36

- koszty przejazdu samochodem 316,77

 koszty przejazdu transportem publicznym 329,19

 koszty diet 195,00
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- koszty noclegów 0,00

- pozostałe wydatki 92,40

9. Pozostałe koszty 11653,99

SUMA 208599,25

 

1. Koszty nieodpłatnej działalności statutowej 52798,97

a) Ratownictwo i ochrona ludności 14636,79

- Ratownictwo w sytuacji pożarów 5571,00

- Ratownictwo medyczne 3732,29

- Ratownictwo techniczne 0,00

- Ratownictwo wodne 0,00

- Ratownictwo chemiczno-ekologiczne 0,00

- Ratownictwo poszukiwawcze 0,00

- Ratownictwo wysokościowe 3038,00

- Wszystkie rodzaje ratownictwa 2295,50

b) Działalność informacyjno-propagandowa 290,00

c) Działalność edukacyjno-szkoleniowa 2137,00

d) Działalność sportowo-rekreacyjna 7330,25

e) Działalność kulturalno-rozrywkowa 16704,00

f) Działalność na rzecz rozwoju wspólnot i społeczeństwa 10688,34

g) Pozostała nieodpłatna działalność statutowa 1012,59

2. Koszty odpłatnej działalności statutowej 0,00
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a) sprzedaż składnika majątku 0,00

b) pomoc w organizacji imprez i uroczystości 0,00

c) wycinka drzew 0,00

d) usuwanie zagrożeń od owadów błonkoskrzydłych 0,00

e) koszenie trawników 0,00

f) inna odpłatna działalność 0,00

3. Koszty administracyjne 144146,29

a) Podatki i opłaty 2580,00

b) Usługi obce 3606,19

c) Zużycie materiałów i dóbr 1617,72

d) Amortyzacja 134256,62

e) Podróże służbowe 933,36

f) Pozostałe koszty administracyjne 1152,40

4. Pozostałe koszty 11653,99

SUMA 208599,25

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

Dane o funduszu statutowym:

Fundusz statutowy został wniesiony w formie rzeczowej i w podstawowej części stanowi go działki, budynki, samochody, sprzęt i wyposażenie
jednostki.

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

567,70 zł

wydatkowane na inwestycje - budowa remizy

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce
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nie dotyczy

Data sporządzenia: 2020-03-14

Data zatwierdzenia:

Barbara Szmyd Krzysztof Duda, Jarosław Sroka, Dariusz Jasiewicz, Kamil Szylak,
Estera Dziedzic, Barbara Szmyd, Marek Sroka, Adrianna Sroka

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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