
I 1,ałącrnik do sprawozdania finansowego 
Walnego .zebrania Sprawozdawczego Członków OSP Chełmek 

INFORMACJA DODATKOWA DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO 
OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W CHEI.MKU 

ZAROK2021 

CZĘŚĆL 
WPROWADZENIE. 

Ochotnicza Straż Pożarna w Cllelmku z siedzibą 32--060 Chełmek ul. Staicha 3. zarejestro
wane w Krajowym Rejestr7.C Sądowym Sądu Rejonowego w 
Krakowie pod nr KRS 0000027006 i wpisana do Rejestru Stowarzyszeń, hmych Olgaoizatji 
Społecznych i Z.awodowych, Fundacji ora7. Zakładów Opieki Zdrowotnej, posiada nr staty
stycmy REGON 357988710 nadany prz.ez Urząd Statystycmy w Krakowie, nr Identyfikacji 
Podatkowej NIP 549-210-33-68 nadany decyzją Nacmoib u~ Sk.a.tbowego w Oświęci
miu 

W okresie spmwozdawczym Z.amtd cmałal W następującym składzie: 
- Prezes - Krzysztof Gąska. 
- V -ce Prezes,Naculoilc- Stanisław Smoleń 
- Z-ca Naczełoika- Tomasz Gcmbołyś 
- Skarbnik- Włodzimierz Świdergał 
- Sekretarz - Jerzy Figa 
- Gospodarz- Agnieszka Smółka 
- Członek Lesław Oleksy 
- Członek Za7ądu-Marcin K.ołaciak 

Celami sWotowymi OSP są: 

1) pro~ m;iałałoości mającej na celu 1.3pObieganit; pumom oraz współcb;ialanie w 
tym zakresie z Państwową Strażą Pożarną, organami wnoaądowymi i innymi podmiotami, 
2) udział w akcjach ratowniczych pa.eprowad7.anych w a.asie pożarów, zagrożeń ekologicz
nych związan}'t:h 2; odaoną &roelowisb ona innych klęsk i ~ 
3) informowanie h,dt,oki o istniejących 7.agr0żeoiach pomowych i ekologicznych oraz spo
sobach ocluooy przał nimi, 
) ~ . . zcgólnośc" ~ -L-1.~ lnwłh- fizycznej • ~ 4 upo~n,anre, wsa ~ ffl§IUU~,--.1 •~--orazprowa-

dzenia działalności kulturalnej i oświatowej, 
5) wykonywanie innych zadań wyoibjących z pzepisów o ochmoie paeciwpotarowej oraz 
niniejszego !.1.ahdo, 

6) działmria na rz.ecz ochrony środowiska, 
7) wspomaganie IOZwąju spolecmości loblnych na tamie określonym w§ 2 ust. 1. 
8) administro • • • ł:. 

&MAUCLLLL< wame powaazonym D1!:f!fl1CD1 



Załącm.ik do sprawozdania finansowego 
Walnego Zebrania Sprawoulaw12ego Członków OSP Chehnek 

Okres działalności OSP w Chełmku jest nie omaczony. Sprawozdanie finansowe obejmuje 
rok obrotowy 2021 tj. 01.01.2021 do 31.12.2021. Sporządzone zostało przy założeniu konty
nuowania działalności przez co najmniej 12 m-cy i dłużej. 

Na dzień spnrządzaoia sprawozdania nie są nam mane okoliczności, które by wskazywały na 
poważne zagrożenia dla kontynuowania dalsuj działalności. 

Ochotnicza Stlm: Pożarna w Chełmku prowadzi rachunkowość na zasadach określonych prze
pisami ustawy z dnia 29 wneśnia 1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 
591 z późn. zmJ oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie 74fOd rachunkowości 
dla niektórych jednostek nie będących spół/rami handlowymi, nie prow~h działalności 
gospodarczej /Dz. U. z dnia 15 listopada 200lr. Nr 137 poz. 1539/. 

Sprawo~ finansowe sporządzone mstało na podstawie ksiąg rachunkowych prowadzo
nych w roku obrotowym ąodnie z dolmmeotatją przyjętych 7.aS8d / polityki/ rachunkowości 
ustaloną i wpro~adz.oną uchwalą Zarządu OSP Chełmek 

Wykazane w bilansie na koniec roku obrotowego aktywa i pasywa ustalono z z.astosowaniem 
metod wyceny wynikających z przyjętych 7llS8Cł rachunkowości. 

Amorty7.8Cja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych dokonywana jest 
metodą liniową, przy zastosowaniu 7.8S8dy; że wszystkie środki trwale i wartości nie.materiał
ne i prawne o wartości 100,00 zł, - 10.000,00 71 będą amortymwane jednorazowo w miesiącu 
p1'2'.ekazania do~ tj, w 100%. natomiast powyżej kwoty 10.000,00 zł - odpisy amor
tyzacyjne dokonywane będą jako amortp.acja jednoramwa ( do kwoty 100.000 zł.) lub we
dług słaM:k wynibjących z nlącmika do ustawy o podatbl dochodawy,n od asób praw
nych. 
- fundus7.e wyceniono- w wartości nominalnej. 

1~ • flVW'I_,· ich . • • dni d • łu. - ~oszty Uj1DOW8De są W IJIOIDellCIC ~ zgole 7- 23Sa.lą IDCIDOllal 
Przyjęte zasady rachunkowości stosuje się w sposób ciągły dokonąjąc jednakowego grupowa
nia operacji gospodarczych. Ustala się wynik finansowy i sporząd7a. sprawozdanie finansowe 
aby informacje z nich wynikające były pmównywalne w kolejnych latach. 

CZĘśt II lafutmacje 

1. Informacje o •vdkich m~ flnanso'lll')'ch, w tym z tytuhl dhdnydl instru
mentów fin:++wydl, gwarucji i •~ lab ~ wanmkawycll nieuwzględ
niollydl w hi ie,•..,..- ·mz .....,_ifenlywazya hvm~ych 
rzeezowo. 

OSP Chełmek nie ma 7.8dnych mbowiąmi z tytułu dłużnym insbw1etłÓW' finamowych, 
gwarancji i poręczeń lub .zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie 

2. lnformtcja • l.wwtaadi rnliczs i kiedytew adziel ayJI czi •- erpHw admini
stracyjnych, ~j~da i włmnMCJdl, u W1kmwinl opncaatow~ gliwaych 
wanmków em ws:,rMrid, bret 11• r-,dl. _,_ · -,m... :,n.• Wd:e .Dbo-
wbtzó z:ari,...,dlw icll i-kwi■ tyWea ~ i p■rfUIŚi ws ••ca ...-.ja,• 
,...._uAHea kw.ty eguc:& dla I:+· lej błą,aii. 



~.------------------------------
Załącznik do sprawozdania finansowego 

Walnego .zebrania Sprawomawcr.ego Członków OSP Chełmek 

OSP Chełmek nie udziela kredytów członkom organów administracyjnych, zarządzających 
i nadzorujących, a także nie ma zobowią7.ań z.aciągniętych w ich imieniu tytułem gwarancji 
i poręcuń wsrelkiego rodz.aju. 
CZĘŚĆID 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO BILANSU 

1. Podział wyniku finansowego. 
Działalność statutowa Ochotnicz.ej Straży Pożarnej w Chełmku za rok obrotowy 2021 zamknę
ła się nadwyżką przychodów nad kosztami (wielkość dodatnia- kwota 13.935,01 zł.) Kwota 
20.342,07 zł. wynikła po uwzględnieniu nadwyżki z lat poprzednich zostanie przeznaczona 
na działalność statutową w przyszłym okresie. 

2. Struktura zobowbtmń OSP Chehnek. 
Na dzień 31.12.2021 r w Ochotnicza Straż Pożarna w Chełmku na zobowiązania krótkoter
minowe: 

- należności tj. kwota 129,60 zł za: 
- opłata za wywóz śmieci 129,60 zł. ( zapłacona w styczniu 2021 r.) 

3. Środki pieaię'hle w kasie i aa racbankacb bankowych. 

Lp. Wyszczególnienie Stan na J)OC24tek roku Stan na koniec 
obrotowero roku obrotowego 

1. Srodki pieniężne na r-ku banko- 5.054,93 6232,32 
wym 

2. Środki nienieżne w mie 1352.13 2.864.35 
RAZEM 6.407.06 9.096,67 

4. Struktura zobowjąuń. 
Zobowiązaaia krótkoterminowe wobec pomstalydl jednostek. 

Lp. Wysz.cz.ególnienie Stan na pocr.ątek roku Stan na koniec 
obrotowe~o roku obrotowego 

1. Zobomązania 7. tytułu dostaw i 3.587,70 129,60 
usług 

2. Zobowiązania z tytułu: 
-podatków 0,00 0,00 
- ubezoieczeń soołecznych 0.00 0,00 

RAZEM 3.587,70 129,60 



z.ałącmik do sprawoz.dania finansowego 
Walnego Zebrania Sprawozdawcz.ego Członków OSP Chełmek 

CZĘŚĆ IV 
DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA DO RACHUNKU 
ZYSKU I STRAT, 

Lp. 

1. 

2. 

Lp. 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 
6. 

1. St111ktura rzeczowa przyclaodów statutowych. 

Wyszc7.ególnienie z.a poprzedni rok 
obrotowy 

Przychody z działalności statutowej 160.516,39 

- składki członkowskie 1.970,00 

Dotacje w tym; 71.300,00 

-KSRG 3.000,00 

- UI7Jł(l Miejski w Chełmku 64.000,00 
- Fundusze Ubezpiecr.eniowe 0,00 
-MSW 0,00 
-WFOŚ 0,00 

- 2'.arząd Główny OSP 0.00 

- Starostwo Powiatowe w Oświęcimiu 4.300,00 
Darowimy 23.445,58 

Przychód z działalMści gospodarczej 63.800,81 

Inne przychody 0,00 
- Przvchody firumsowe o.oo 
RAZEM 160.516.39 

2. Koszty działalności Ochotniczej Straży Pożanaej w Cltelmka 

Wyszczególnienie 

Koszty realizacji zadań statutowych 
koszty działalności gospodarczej 

Koszty administracyjne, w tym: 
a zużycie materiolów 
b. usługi obce 
C. podatki i opiaty 
d. wynagrodzenia 
e. ubezpieczenia społeczne 
f. pozostałe koszty 
g. amortyzacja 
Koszty reali7.acji zadań statutowych 
działalności nieodpłatnej 

Koszty realizacji zadań statutowych 
działalności odpłatnej 

Koszty działalności operacyjnej 
Ko finansowe: 
RAZEM 

z.a poprzedni rok 
obroto 

69.657,79 
46.256,81 
46.908,44 

0,00 
13.531,44 

450,00 
31.177,00 

0,00 

1.750,00 

0,00 

0,00 
0,00 
7 20 

162.830 4 

Chehnek, dnia 04.02.2022 r. Sporz.ądził : 

z.a obecny rok ob-
rotowv 

172.471,99 
2.300,00 

76.692,00 
10200,00 
64.000,00 

0,00 
0,00 
0,00 
0.00 

2.492,00 
21.186,64 
72293,35 

0,00 
o.oo 

172.471,99 

z.a obecny rok ob
roto 

46.630,53 
56.784,29 
55.122,02 

0,00 
14.779,62 

0,00 
38.592,40 

0,00 

1.750,00 

0,00 



I Zalącmik do sprawozdania finansowego 
Walnego .zebrania Sprawozdawcz.ego Członków OSP Chehnek 
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