Sprawozdanie Merytoryczne
za rok 2 0 1 1
OSP Bartkówka
jako organizacji działalności pożytku publicznego
podstawa prawna rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 marca 2001 roku ( Dz. U. z 2001 roku Nr 50
poz. 529 z późn. zm.)
I.
Dane OSP
Nazwa organizacji
Ochotnicza Straż Pożarna Bartkówka w Dynowie
Siedziba i adres
Remiza OSP Bartkówka Ul. Bartkówka
Data wpisu do KRS
03-12-2001
Numer KRS
0000067627
Numer REGON
650896585
Numer NIP
795-205-81-92
Dane członków Zarządu
Lp. Funkcja
Nazwisko i imię
Adres
1.
Prezes
Wandas Adam
Ul. Bartkówka 90, 36-065 Dynów
2.
Z-ca Prezesa
Piróg Paulina
Ul. Plażowa 9 , 36-065 Dynów
3.
Naczelnik
Sarnicki Stefan
Ul. Bartkówka 34, 36-065 Dynów
4.
Z-ca Naczelnika
Sochacki Mariusz
Ul. Bartkówka 193A, 36-065Dynów
5.
Sekretarz
Sarnicki Piotr
Ul. Bartkówka 126A, 36-065 Dynów
6.
Skarbnik
Mudryk Józef
Ul. Karolówka, 36-065 Dynów
7.
Gospodarz
Siry Marek
Ul. Bartkówka 177A, 36-065 Dynów
8. Kronikarz
Prokop Iwona
Ul. Piłsudskiego 81, 36-065 Dynów
9.
Członek
II.
Celami i zadaniami OSP są:
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. upowszechnianie, w szczególności wśród członków, kultury fizycznej i sportu oraz prowadzenia działalności
kulturalnej i oświatowej,
5. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz niniejszego statutu,
6. działania na rzecz ochrony środowiska,
7. wspomaganie rozwoju społeczności lokalnych na terenie określonym w § 2 ust. 1.
Cele i zadania OSP realizuje przez:
1. organizowanie swoich członków do działalności na rzecz ochrony przeciwpożarowej i ochrony ludności,
2. przedstawianie organom władzy samorządowej i administracji rządowej wniosków w sprawach ochrony
przeciwpożarowej oraz ratownictwa,
3. organizowanie, spośród swoich członków zwyczajnych zespołu ratowniczego,
4. prowadzenie podstawowego szkolenia ratowniczego członków zwyczajnych OSP i współdziałanie z Państwową Strażą Pożarną w organizowaniu szkolenia funkcyjnych OSP,
5. organizowanie młodzieżowej i kobiecej drużyny pożarniczej,
6. organizowanie zespołów świetlicowych, bibliotek, orkiestr, teatrów amatorskich, chórów, sekcji sportowych i
innych form pracy społeczno-wychowawczej oraz kulturalnej i oświatowej,
7. organizowanie
zawodów
sportowych
i
imprez
propagujących
kulturę
fizyczną.
8) prowadzenie innych form działalności mających na celu wykonanie zadań wynikających z ustawy o
ochronie przeciwpożarowej i niniejszego statutu,
Wyżej określona działalność jest wyłączną działalnością statutową OSP i może być prowadzona jako działalność
nieodpłatna lub jako działalność odpłatna.
Walne Zebranie Członków OSP określa przedmiot działalności nieodpłatnej i odpłatnej.
Przedmiotem działalności nieodpłatnej, o której mowa w ust. 1 jest w szczególności:
- udział w akcjach ratowniczych,
- organizowanie pokazów i pogadanek propagujących ochronę p.poż.,
- innych zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej.
Przedmiot statutowej działalności odpłatnej nie może pokrywać się z przedmiotem działalności gospodarczej

OSP, jeżeli Walne Zebranie Członków OSP podejmie uchwałę o jej prowadzeniu we wskazanym przez siebie zakresie.
III.
OSP Bartkówka nie prowadzi działalności gospodarczej.
IV.
W dniu 12-02-2012 roku Walne Zebranie Sprawozdawcze/Sprawozdawczo-Wyborcze OSP Bartkówka podjęło
następujące uchwały:
1. Przyjęto sprawozdanie z działalności OSP za rok 2011.
2. Przyjęto sprawozdanie finansowe OSP za rok 2011.
3. Przyjęto sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
4. Udzielono absolutorium Zarządowi OSP za rok 2011.
5. Zatwierdzono plan działalności i plan finansowy na rok 2012.
6. Uchwała nr 1 w sprawie działalności organizacyjno programowej
V.
Przychody OSP w 2011 roku
środki własne
dotacje
darowizny
1% podatku
RAZEM

14712,01

VI.
Koszty OSP w 2011 roku.
realizację celów statutowych
administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, pocztowe itp.)
działalność gospodarczą
pozostałe koszty
RAZEM
VII.





14567,92

OSP nie zatrudnia pracowników.
wydatki na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń; -----,
Na koniec 2011 roku na rachunku bankowym OSP w Banku Spółdzielczym w Dynowie, saldo wynosiło
8915,20 zł, w kasie skarbnika 888,58 zł.
Nabyto w roku sprawozdawczym następujące środki trwałe: ______________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

VIII.
Kontrola finansowa i merytoryczna przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną OSP nie wykazała nieprawidłowości.
Podpisy członków Zarządu:

1. __________________________

2. __________________________

W sprawozdaniu zostały pominięte punkty, które nie dotyczyły działalności stowarzyszenia.

