ZAŁĄCZNIK NR 4
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI
WĄSOSKIEGO STOWARZYSZENIA OPIEKI NAD
ZWIERZĘTAMI

,,KUNDELEK” ZA ROK 2018

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 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,
konkursów.
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.
13.Interwencje i akcje bezpośrednie w sytuacji zagrażającej zdrowiu i życiu zwierząt.
14.Budowa Domów Tymczasowych i hotelików dla bezdomnych zwierząt ,dla starych
zwierząt .
15.Tworzenie parków dla psów
16.Tworzenie skwerów zieleni ,parków zieleni ,ścieżek edukacyjnych. Reaktywacja,
modernizacja skwerów zieleni ,parków zieleni.

17. organizowanie pikników ze zwierzętami ,imprez plenerowych. Organizacja szkoleń,
pokazów z tresury i behawiorystyki psów. Organizacja wyjazdów do schronisk dla psów.

III. Stowarzyszenie nie prowadziło działalności gospodarczej
IV. INFORMACJA O UZYSKANYCH PRZYCHODACH ZA ROK 2018
Stowarzyszenie ,,Kundelek” uzyskało w 2018 przychód z działalności statutowej
w wysokości zł 22 801 ,60 zł, w tym:
-składki członkowskie
570 zł
-zbiórka publiczna 2017/526/OR (Z MIŁOŚCI DO BRACI MNIEJSZYCH)
12 619,22 zł
-wpłaty Fundacji FANI MANI- 109,19 zł
-darowizna CHEMEKO –SYSTEM 3 600zł
-działalność odpłatna -821,39 zł

V.INFORMACJA O PONIESIONYCH KOSZTACH
W 2018 koszty ogółem wyniosły 16 687,88 zł
(rozdysponowana karma ,budy , garnki zabawki, ,usługi weterynaryjne ,zakup preparatów
weterynaryjnych i witamin, kampania informacyjna o zbiórce , zakup nagród w konkursie
fotograficznym)
Z tego koszty administracyjne

- 40,00 ZŁ-opłata za kartę do bankomatu

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 2018 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
31.12.2018 wynosił - 15 925,56 zł
Wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia:
-wartość aktywów zł 16 757,60 zł
-wartość zobowiązań
- brak
W Urzędzie Skarbowym w Górze złożono zeznanie CIT-8 za rok 2018 oraz sprawozdanie
finansowe .

VII .INFORMACJA O KONTROLI
W 2018 nie przeprowadzono kontroli zewnętrznej w Stowarzyszeniu .

VIII.OPIS DZIAŁALNOŚCI STATUTOWEJ
ROK 2018 był czwartym rokiem działalności Stowarzyszenia, obejmował okres od 01.01
2018do 31.12.2018.
Zarząd Stowarzyszenia podjął następujące uchwały:
Nr1/2018 - w sprawie przyjęcia planu rzeczowo-finansowego na rok 2018
Nr 2/2018 – w sprawie proponowanych zmian w statucie stowarzyszenia.
Nr 3/2017 - w sprawie polityki bezpieczeństwa ochrony danych osobowych.
Nr 4/2018 - o rozdysponowaniu środków pieniężnych ze zbiórki publ.2017/526/OR
Nr 5/2018 - w sprawie wydania karty płatniczej
Nr6/2018 - o udzielenie pełnomocnictwa.
Nr 7/2018 - o skreśleniu z listy członków stowarzyszenia
ROZLICZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2017/526/OR ,,Z MIŁOŚCI DO BRACI
MNIEJSZYCH” za rok 2018 :
Od 01.01. 2018-31.12. 2018 zebraliśmy kwotę 10 960 zł , z czego 800 zł przeznaczyliśmy na
kampanię reklamową .
Karma i inne dary rzeczowe zostały wycenione na kwotę 1659,22 zł
Całkowity zebrana kwota zbiórki to 12 619,22 zł
W ramach zbiórki zebraliśmy :
401,815 kg karmy (puszki ,karma sucha )
4,54 kg smakołyków dla zwierząt
Makaron, ryż ,kasza- 48,2 kg
Garnki ,posłania ,zabawki - 15 szt.
Wszystkie dary rzeczowe zostały rozdysponowane.
Rozdysponowano 3 226,35 zł na :
-zakup karmy- 751,68 zł
1) karma sucha 15 kg - 10 szt
2) karma sucha 10 kg - 10 szt.
-zakup środków przeciw pchłom ,na odrobaczanie ,witaminy -288,47 zł
1)27 szt.-preparat p/w pchłom
2)1 szt – proszek p/w pchłom
3) witaminy -6 szt.
4 ) 2 szt.- pasta na odrobaczanie
- na usługi weterynaryjne
- 2 278,20 zł
1) sterylizacja kotek - 3 szt.
2)sterylizacja suczki - 3 szt.
3)kastracja kota -1 szt.
4 )uśpienie kota -2 sz.
5) szczepienie psów -3 szt.
6) leczenie psów -4 szt.
7) leczenie kotów -2 szt.
8) kastracja psa -1 szt.
W okresie
Pozostało do rozdysponowania 6 841,65 zł
W 2018roku przyjęliśmy 15 bezdomnych psów
W 2018 roku oddaliśmy do adopcji 13 psów (DOROSŁE I SZCZENIAKI )
W 2018 roku nawiązaliśmy współpracę z następującymi placówkami oświatowymi, które
zorganizowały zbiórkę karmy, sprzedaż kartek:

-Szkoła Podstawowa im. Bolesława Chrobrego w Wąsoszu
-Szkoła Podstawowa im. Marii Kownackiej w Płoskach
-Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima 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
-Szkoła Podstawowa im. W Głębowicach
W 2018 roku otrzymaliśmy:
ŻYWNOŚĆ : (OGÓŁEM PODAROWANA I ZAKUPIONA PRZEZ STOWARYSZENIE )
-karma sucha
- 757 ,6kg
-karma mokra (puszki ,batony) – 719,31 kg
Mięso ,kości
230 kg
-makarony, kasze , ryż
- 53 kg
smakołyki
9,192 kg
-marchew
- 20 kg
-Mleko - 12 l

BUDY
- 5 SZTUK
ŁAŃCUCH - 2 SZTUKI
ZAMRAŻARKA - 4 SZTUKI
ZABAWKI
-2 SZTUKI
POSŁANIA (koce, kołdry , poduszki ,ręczniki ) – 24 sztuki
LEKI - 5 SZTUK
GARNKI, MISKI
- 7 SZT.
SZCZOTKA -1 SZT.
W 2018 r . pomogliśmy 24 właścicielom zwierząt (53 psy ,24 koty ) z terenu gminy
Wąsosz , Jemielno i Wińsko .
Było to:
-dokarmianie, rozdanie bud , posłań , misek ,leków ,usługi weterynaryjne.
W 2018. ROZDYSPONOWALIŚMY:
ŻYWNOŚĆ :
-karma sucha –
917,4 kg
-karma mokra (puszki ,batony ) – 812,515kg
Smakołyki
-14,692 kg
Mięso, kości
- 253,2 kg
Makarony, kasze, ryż
-118,8 kg
MARCHEW
20 kg
Mleko -12 l
BUDY
- 9 SZTUK
SZCZOTKA - 1 SZTUKA
ŁAŃCUCH -2 SZTUKA
GARNKI - 11 SZTUK
POSŁANIA (koce, kołdry , poduszki, ręczniki) - 54 sztuk
LEKI - 5 SZTUK
ZABAWKI - 7 SZT.

Stowarzyszenie zrealizowało program edukacyjny zatytułowany ,,Młodzież edukujemy,
zwierzęta ratujemy”. Dofinansowanie do projektu udzieliła firma CHEMEKO –SYSTEM z
Wrocławia w kwocie 3 600 zł
W Projekcie wzięły udział :szkoła podstawowa w Wąsoszu ,Czarnoborsku, Płoskach, Witoszycach,
nr 3 w Górze,Wińsku,Jemielnie,Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Wąsoszu, przedszkole w
Wąsoszu.
W ramach projektu były organizowane wyjazdy do Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w
Henrykowie oraz lekcje edukacyjne w szkołach ,przeprowadzone przez pracownika schroniska.
Były zorganizowane 8 wyjazdów autobusem 50 osobowym ,oraz 1 wyjazd autobusem 28 osobowym.
Lekcji edukacyjnych było zorganizowanych 10 .Ogółem brało udział ok.570 dzieci.
W ramach tego projektu stowarzyszenie wraz z Biblioteką publiczną w Wąsoszu zorganizowało
konkurs fotograficzny p.t. ,,ZWIERZAKI W OBIEKTYWIE” .Na nagrody przeznaczono kwotę 821,39
zł.
Pochodziła ona z działalności odpłatnej stowarzyszenia. Nagrodami były albumy książkowe , puzzle,
gry planszowe.
Stowarzyszenie zorganizowało 4 lekcje z behawiorystą i trenerką psów ,panią Sylwią Zeh-Waligóra z
Leszna. W lekcjach brały udział klasy 4te ze szkoły podstawowej w Wąsoszu oraz klasy 1-3 ze szkoły
podstawowej nr 3 w Górze.
W radio Elka dnia 12.12.2018 ukazał się artykuł ,zatytułowany –udany projekt ,,Kundelka” ,-,,Młodzież
edukujemy ,zwierzęta ratujemy”.

ARTUKUŁY W GAZETACH O NASZYM STOWARZYSZENIU :
W lipcowym wydaniu gazety ,,Życia powiatu górowskiego i wschowskiego” ukazał się
artykuł o naszym stowarzyszeniu .
W listopadowym wydaniu gazety ,,Życia powiatu górowskiego i wschowskiego ”ukazał się
artykuł zatytułowany ,,GŁASKAĆ CZY NIE ” . Opisywał on spotkanie z behawiorystą i
trenerką psów ,panią Sylwią Zeh-Waligóra w szkole podstawowej nr 3 w Górze.
W grudniowym wydaniu gazety ,,Życia powiatu górowskiego i wschowskiego”
zamieszczony był artykuł ,,Czy każdy może” . Opisywał on spotkanie pracownika ze
schroniska dla bezdomnych zwierząt w Henrykowie w szkole podstawowej nr 3 w Górze.
Kwartalnik nr 4/2018 –Biuletyn Gminy Wąsosz –artykuł o realizowanym programie
edukacyjnym -,,Młodzież edukujemy ,zwierzęta ratujemy”.
ZARZĄD STOWARZYSZENIA :
PREZES: Małgorzata Stanuch-Rokicka
CZŁONEK: Aleksandra Srebrniak
CZŁONEK: Jacek Chorostowski

Sporządzono dn..2019.03.09
przez Małgorzatę Stanuch-Rokicką

