SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI
,,KUNDELEK” ZA ROK 2015
I .DANE PODSTAWOWE
I.1. NAZWA :
Wąsoskie Stowarzyszenie Opieki Nad Zwierzętami ,,Kundelek”
I.2. ADRES :
56-210 Wąsosz, 700 lecia 3.
I.3. WPIS KRS : NR 0000552582 ,data rejestracji 15.04 2015
I.4. NIP
: 5010075054
I.5. REGON : 361272776
I.6. ZARZĄD STOWARZYSZENIA
:
Prezes : Małgorzata Stanuch-Rokicka
Członek : Jacek Chorostowski
Członek : Aleksandra Srebrniak

II. ZASADY, FORMY I ZAKRES DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
Celem Stowarzyszenia jest :
1.Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz
zapewnienie im niezbędnych warunków bytowania
2. Budzenie świadomości posiadaczy i ewentualnych przyszłych nabywców zwierząt, ,co
do ich potrzeb ,wymagań oraz kształtowanie właściwego stosunku wobec świata
przyrody, w tym wobec zwierząt domowych, gospodarskich i wolno żyjących .
3. Krzewienie wśród społeczeństwa idei umiłowania i wiedzy przyrody, ochrony
środowiska a zwłaszcza świata zwierząt .
4. Zapobieganie rażącemu zaniedbywaniu lub okrutnemu traktowaniu zwierząt.
5. Zapobieganie bezdomności zwierząt.
6. Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz zmniejszenie ich populacji.
7. Ochrona zdrowia zwierząt .
8. Działalność ekologiczna.
9.Działalność charytatywna na rzecz ludzi i zwierząt.
Stowarzyszenie realizuje swoje cele w działalności polegającej na:
Prowadzeniu akcji propagandowych za pośrednictwem środków masowego przekazu a
także publikacji własnych mających na celu ochronę zwierząt.

1. organizowaniu spotkań z dziećmi i młodzieżą w szkołach, przedszkolach w celu
kształtowania idei pokojowego współistnienia wszystkich istot żywych, krzewieniu
zasad poszanowania drugiej istoty ,jej prawa do życia w spokoju bez głodu ,pragnienia
i cierpień. W tym zakresie stowarzyszenie współpracuje z władzami oświatowymi a
także organami samorządu terytorialnego działając na rzecz szeroko pojętej edukacji
humanitarnej oraz wychowania dzieci i młodzieży w poszanowaniu wszystkich istot
żywych.
3. zajmowanie czynnej postawy przy zwalczaniu przejawów okrutnego obchodzenia się
ze zwierzętami a także współdziałanie z właściwymi organami administracji państwowej
w zakresie ścigania winnych okrutnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz
wnioskowanie o ich ukaranie a także w celu przeciwdziałania patologiom społecznym
prowadzącym do znęcania się nad zwierzętami.
4występowaniu z inicjatywą do władz państwa w zakresie wydawania przepisów
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych z
tym związanych i ich opiniowanie
5. pomoc charytatywna osobom niezamożnym ,posiadającym zwierzęta poprzez zakup
karmy, zakup budy, zakup kojca, finansowanie sterylizacji ,finansowanie kastracji,
finansowanie leczenia i profilaktyki, finansowanie czipowania .
6. organizowanie na szeroką skalę bezpłatnej sterylizacji i kastracji w celu zmniejszenia
populacji bezdomnych zwierząt .
7.zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla bezdomnych zwierząt.
8.działalność szkoleniowa: organizowanie spotkań, wykładów ,warsztatów i konferencji.
9.,promocja i organizacja wolontariatu.
10.pozyskiwanie funduszy na cele statutowe.
11.interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji największego zagrożenia dla środowiska
naturalnego w granicach określonych przepisami prawa.
12.prowadzenie edukacji humanitarnej w zakresie upowszechniania właściwych
standardów traktowania zwierząt.

III. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH ZA ROK 2015
Stowarzyszenie ,,Kundelek” uzyskało w 2015 przychód z działalności statutowej
w wysokości 9 523,96 zł
,w tym:
-składki członkowskie
540 zł
-darowizny pieniężne od osób fizycznych
1 284 zł
- darowizny pieniężne od osób prawnych
1 714,96zł
-darowizny rzeczowe (karma , budy ,obroże,
Zamrażarki ,lodówka, przęsła bramy, koce,
zabawki ,garnki )
5 985 zl

v. INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W 2015 koszty ogółem wyniosły
5 915,54 zł
-koszty statutowe 5 863,88 zł
-koszty administracyjne(zakup pieczątki) -51,66 zł

VI.DANE O ZATRUDNIENIU, WYNAGRODZENIU I SYTUACJI
FINANSOWEJ STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników. Wszystkie osoby pracujące w stowarzyszeniu
działają charytatywnie , na zasadzie wolontariatu .
Nie wypłacano wynagrodzeń ,nagród. premii i innych świadczeń .
Członkowie Zarządu nie pobierają żadnych wynagrodzeń .
Stowarzyszenie nie udziela pożyczek pieniężnych .
Stowarzyszenie nie nabyło w roku 2015 obligacji, nie objęło akcji i udziałów w spółkach
prawa handlowego .
Stowarzyszenie nie nabyło i nie posiada nieruchomości .
Stowarzyszenie nie posiada środków trwałych .
Stowarzyszenie posiada rachunek bankowy w Banku Spółdzielczym w Górze
o numerze 60 8663 0007 0000 0020 6271 0001 .Stan konta na rachunku bankowym na
31.12.2015 wynosił - 1 334,11 zł
Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia:
-wartość aktywów - 3 608 ,42 zł
-wartość zobowiązań
- brak
Dane o działalności zleconej przez podmioty państwowe i samorządowe(usługi, państwowe
zadania ,zlecone ,zamówienia publiczne )
-Gmina Wąsosz -1 200zł na sterylizację kotów i psów.
W Urzędzie Skarbowym w Górze złożono zeznanie CIT-8 za rok 2015 oraz sprawozdanie
finansowe .

VII .INFORMACJA O KONTROLI
W 2015 nie przeprowadzono kontroli zewnętrznej w Stowarzyszeniu .

VIII.OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ROK 2015 był pierwszym rokiem działalności Stowarzyszenia, obejmował okres od 10.04
2015 do 31.12.2015.Wpierwszych dniach podjęto działania związane rejestracją
Stowarzyszenia. Zebranie Założycielskie podjęło następujące uchwały:
Nr.1 /2015 o założeniu Stowarzyszenia i jego siedzibie.
Nr 2/2015 w sprawie uchwalenia statutu stowarzyszenia .
Nr 3/2015 o wyborze Komitetu Założycielskiego i upoważnieniu go do czynności
związanych z rejestracją stowarzyszenia .
Nr 4 /2015 w sprawie sposobu głosowania przy wyborze zarządu i komisji rewizyjnej.
Nr 5/2015 w sprawie wyboru zarządu stowarzyszenia.
Nr 6/2015w sprawie wyboru komisji rewizyjnej .

Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały :
Nr 7/2015 w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad(polityki)rachunkowości dla
Wąsoskiego Stowarzyszenia Opieki Nad Zwierzętami ,,KUNDELEK” w Wąsoszu
Nr 8/2015w sprawie regulaminu obioru przyjęcia darowizny
Nr 9 /2015w sprawie ustalenia zasad oraz wysokości płacenia składek członkowskich i
wpisowego
Nr 10/2015w sprawie przyjęcia planu rzeczowo finansowego na rok2015.
Nr 11w sprawie ustalenia logo stowarzyszenia.
Nr12/2015 w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet stowarzyszenia ,,KUNDELEK”
Z gminą Wąsosz podjęliśmy współpracę w programie ograniczenia bezdomności zwierząt
oraz niekontrolowanym wzroście populacji zwierząt.
Właściciele zwierząt nie ponosili kosztów sterylizacji i kastracji.
Wysterylizowano: 5 suk ,1 kotkę
Wykastrowano : 1 kota
W 2015 roku przyjęliśmy 13 bezdomnych psów.
W 2015 roku oddaliśmy do adopcji 10 psów .
W 2015roku nawiązaliśmy współpracę z następującymi placówkami oświatowymi, które
zorganizowały zbiórki karmy
Szkoła Podstawowa w Wąsoszu ,:
Gimnazjum w Wąsoszu
Szkoła podstawowa w Czarnoborsku
Szkoła podstawowa w Płoskach
Szkoła podstawowa w Krzelowie
Niepubliczne Przedszkole Akademia Malucha w Górze
Wydaliśmy karmę (karma sucha, mokra w puszkach ,batony, surowe mięso -serca, makaron
kasza ,ryż ,smakołyki) na kwotę 2 545,13 zł
Dokarmiliśmy 41 psów z 19 rodzin z gminy Wąsosz i Jemielna, oraz 4 bezdomne psy
z gminyJemielno .
Na usługi weterynaryjne wydaliśmy 453,19 zł.,
Przeznaczyliśmy je na środki przeciw pchłom, tabletki na odrobaczanie,1 szampon,
Leczenie 1psa.
Wydaliśmy :
3 budy
1 obrożę
35 szt. kocy,kołder,poduszek
2 przęsła bramy na budowę kojca
ZARZĄD STOWARZYSZENIA
PREZES:Małgorzata Stanuch-Rokicka
CZŁONEK:Aleksandra Srebniak
CZŁONEK:Jacek Chorostkowski
Sporządzono 10.04.2016
przez Małgorzatę Stanuch-Rokicką

