SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
WĄSOSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI ,,KUNDELEK” ZA ROK 2017

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 Chorostkowski
Członek : Aleksandra Srebniak

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 2017
Stowarzyszenie ,,Kundelek” uzyskało w 2017 przychód z działalności statutowej
w wysokości 26 302,72 zł ,w tym:
-składki członkowskie
630 zł
-zbiórka publiczna 2017/526/OR
8 736
zł

V.INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W 2017 koszty ogółem wyniosły
19 723,11 zł
(rozdysponowana karma ,budy , garnki zabawki obroże ,smycze , rozdysponowane materiały
budowlane ,usługi weterynaryjne ,zakup preparatów weterynaryjnych i witamin , zakup
materiałów budowlanych , kampania informacyjna o zbiórce , wydruk ulotek o zapobieganiu
bezdomności )

Z tego koszty administracyjne

- 0,00 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 2016 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
31.12.2017wynosił - 8 198,48 zł
Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia:
-wartość aktywów 10 882,80
zł
-wartość zobowiązań
- brak
W Urzędzie Skarbowym w Górze złożono zeznanie CIT-8 za rok 2017 oraz sprawozdanie
finansowe .

VII .INFORMACJA O KONTROLI
W 2017 nie przeprowadzono kontroli zewnętrznej w Stowarzyszeniu .

VIII.OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ROK 20167 był trzecim rokiem działalności Stowarzyszenia, obejmował okres od 01.01
2017 do 31.12.2017
Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
Nr1/2017 - w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2017
Nr 2/2017 - o udzielenie pełnomocnictwa.
Nr 3/2017 - w sprawie przyjęcia nowych członków w poczet stowarzyszenia ,,Kundelek”
Nr 4/2017 - o rozdysponowaniu środków pieniężnych ze zbiórki publ.2016/2851/OR
Nr 5/2017 - w sprawie zgłoszenia zbiórki publicznej

Nr6/2017 - w sprawie nadania statusu OPP.
Nr 7/2017 - o udzielenie pełnomocnictwa
Nr8/2017 - w sprawie ogłoszenia zbiórki pieniędzy na platformie pomagam.pl
Nr9/2017 - o udzielenie pełnomocnictwa
Nr 10/2017 – w sprawie wydrukowania ulotek i kartek
Nr 11/2017 - o udzielenie pełnomocnictwa
Nr.12/2017 - w sprawie przyjęcia nowego członka w poczet stowarzyszenia ,,Kundelek”
UCHWAŁY WALNEGO ZEBRANIA CZłONKÓW :
NR1/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania merytorycznego za rok2017
NR 2/2018 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok 2017
NR3/2018 w sprawie zmiany statutu.
18.06. 2017 r zakończyliśmy zbiórkę publiczną 2016/2851/OR ,,,ZBIÓRKA DLA
KUNDELKA” . Kwota 1805 zł została rozdysponowana następująco :
-zakup karmy - 465,25 zł
-zakup ogrodzenia siatkowego - 540,79 zł
-zakup cementu
- 38 zł
-zakup środków przeciw pchłom, na odrobaczanie - 760,96 zł
W 2017.02.01 ogłosiliśmy zbiórkę publiczną nr 2017/526/OR o nazwie ,,Z miłości do braci
mniejszych „
Od 01.02 2017-31.01.2018 zebraliśmy kwotę 8 736 zł , z czego 200zł przeznaczyliśmy na
kampanię reklamową
W ramach zbiórki zebraliśmy 194, 29 kg karmy (puszki ,karma sucha ,smakołyki)
Rozdysponowano 3 497,45 zł na :
-zakup karmy- 1 523,96 zł
-zakup środków przeciw pchłom -163,89
-zakup materiałów budowlanych – 1 532, 60 zł
- na usługi weterynaryjne
- 277 zł
Pozostało do rozdysponowania 4 678,55 zł
Założyliśmy konto na platformie ,,POMAGAM.PL”. Zorganizowana została zbiórka pod
nazwą ,,Maja czeka na operację „ . Zebraliśmy 1 598,40 zł
Bezdomna suczka została zoperowana w Przychodni Weterynaryjnej ORIVET w Rawiczu.
Operacja kosztowała 810 zł ,pozostałą kwotę przeznaczono na cele statutowe stowarzyszenia.
W 2017 roku przyjęliśmy 10 bezdomnych psów
W 2017 roku oddaliśmy do adopcji 30 psów (DOROSŁE I SZCZENIAKI )
W 2016 roku nawiązaliśmy współpracę z następującymi placówkami oświatowymi, które
zorganizowały zbiórkę karmy, zbiórkę do puszek :
-Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
-Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach
-Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Czarnoborsku
-Punkt przedszkolny w Czarnoborsku
-Szkoła Podstawowa im. Św. Mikołaja z Miry w Krzelowie
-Przedszkole im. Marii Konopnickiej w Wąsoszu
-Niepubliczne Przedszkole ,,AKADEMIA MALUCHA „ w Górze
-Zespół Szkoła Podstawowa i Przedszkole im. Władysława Reymonta w Witoszycach
- Szkoła Podstawowa im .Edmunda Bojanowskiego w Bojanowie
-Zespół Szkół w Jemielnie
-Szkoła Podstawowa nr 3 im. Władysława Broniewskiego w Górze

-Zespół Szkół Publicznych w Wińsku
W 2017 roku otrzymaliśmy:
ŻYWNOŚĆ : (OGÓŁEM PODAROWANA I ZAKUPIONA PRZEZ STOWARYSZENIE )
-karma sucha 1 353,85 kg
-karma mokra (puszki ,batony) - 1 832 ,82 kg
Mięso ,kości
300,3 kg
-makarony,kasze,ryż
- 184,31 kg
smakołyki
51,23 kg
-marchew
- 2 kg
Stowarzyszenie zakupiło karmę na kwotę 1 989,58 zł
Było to : -100, 3 kg mięsa
-karma sucha - 100, 5 kg
-puszki -536 szt. po 1250 g (670 kg)
-puszki 14 szt. po 415g
(5,81 kg)

BUDY
- 15 SZTUK
OBROŻA
- 4 SZTUKI
ŁAŃCUCH - 1 SZTUKA
SMYCZ
- 1 SZT.
ZAMRAŻARKA - 1 SZTUKA
ZABAWKI
-17 SZTUK
POSŁANIA (koce, kołdry , poduszki ,ręczniki ) – 124 sztuki
WITAMINY -6 SZTUK
na kwotę 67,36zł
GARNKI, MISKI
- 37 SZT.
OGRODZENIE SIATKOWE STALOWE -80 m
FURTKA PANELOWA STALOWA – 1 SZT.
PAPA
12 m -1 SZT.
Gwoździe - 0,635 kg
W 2017 r . pomogliśmy 30 właścicielom psów (64 psy , 25 szczeniaków )z terenu gminy
Wąsosz i Jemielno ,oraz 5 opiekunom bezdomnych kotów (ok. 25 kotów.)
Było to:
-dokarmianie, usługi weterynaryjne , rozdanie bud ,obroży, posłań , misek .
Utworzyliśmy 3 nowe domy tymczasowe .
W 2017 r . ROZDYSPONOWALIŚMY:
ŻYWNOŚĆ :
-karma sucha –
1 128,05 kg
-karma mokra (puszki ,batony ) – 1 529,305 kg
Smakołyki
-46, 43 kg
Mięso, kości
- 277, 2 kg
Makarony, kasze, ryż
-129, 77 kg
MARCHEW
2 kg
BUDY
- 11 SZTUK
OBROŻA - 4 SZTUKI
SMYCZ -1 SZTUKA
ŁAŃCUCH -1 SZTUKA
GARNKI - 38 SZTUK
POSŁANIA (koce, kołdry , poduszki, ręczniki) - 101 sztuk
WITAMINY - 6 SZTUK
ZABAWKI -12 SZT.
Ogrodzenie siatkowe stalowe -80 m

Furtka panelowa stalowa
Papa 12 m
Gwoździe

– 1 sztuka
-1 szt.
-0,635 kg

Na usługi weterynaryjne wydaliśmy 1 113 zł
-przeznaczone były na operację 1 psa ,leczenie 3psów ,szczepienie 3 psów ,odrobaczanie 3
psów ,odpchlenie 1 kota.
Na preparaty weterynaryjne wydano 1480,11 zł
Zakupiono :tabletki na odrobaczanie -200 szt.
Pasta na odrobaczanie -4 szt.
Preparat p-w pchłom -48 szt.
Witaminy - 7 szt.
Proszek p-w pchłom
-1 szt.
22.08 2017 prezes stowarzyszenia udzieliła wywiadu w radio elka , tematem wywiadu była
działalność naszego stowarzyszenia.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA :
PREZES: Małgorzata Stanuch-Rokicka
CZŁONEK: Aleksandra Srebniak
CZŁONEK: Jacek Chorostkowski

Sporządzono 23.03.2017
przez Małgorzatę Stanuch-Rokicką

