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“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 16.03.2009 r.

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZIAŁALNOŚCI

STOWARZYSZENIA OBRONA ZWIERZĄT

ZA 2008 ROK

(na podstawie art. 23 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie) 

nazwa:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt

siedziba i adres:

ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

data wpisu w KRS:

16.11.2007

nr KRS:

0000292939

nr REGON:

260199276

dane dotyczące członków zarządu:

prezes - Agnieszka Lechowicz

wiceprezes - Jerzy Wójcik



sekretarz - Eliza Kwiecień

skarbnik - Grażyna Staniak

członek zarządu - Justyna Majcher

określenie celów statutowych z podziałem na działalność nieodpłatną i odpłatną:

nieodpłatna działalność statutowa:

− zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich obronie i niesienie

im pomocy

− współdziałanie  z  właściwymi  instytucjami  państwowymi  i  samorządowymi  w

ujawnianiu oraz ściganiu przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt

− sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w dziedzinie

ochrony zwierząt i środowiska

− współdziałanie  w  władzami  państwowymi  i  organami  samorządu  terytorialnego  w

zakresie ochrony zwierząt

− organizowanie wolontariatu, w szczególności na rzecz schronisk dla zwierząt

− prowadzenie  działań  zmniejszających  populację  bezdomnych  zwierząt,  a  w

szczególności akcji:  adopcyjnych, sterylizacji  i  kastracji  oraz rejestracji  i  identyfikacji

zwierząt

− występowanie z inicjatywą w sprawie wydawania przepisów dotyczących praw zwierząt

oraz  współuczestniczenie  w  tworzeniu  aktów  prawnych  z  tym  związanych  i  ich

opiniowanie

− prowadzenie  działalności  propagandowej  w  zakresie  ochrony  zwierząt  za

pośrednictwem środków masowego przekazu

− współpraca  z  krajowymi,  zagranicznymi  i  międzynarodowymi  instytucjami,

organizacjami  i  stowarzyszeniami  zajmującymi  się  ochroną  środowiska,  a  w

szczególności ochroną zwierząt

− inicjowanie i popieranie prac naukowo - badawczych w zakresie ochrony i opieki nad

zwierzętami lub ochrony środowiska

− tworzenie  schronisk  dla  zwierząt,  prowadzenie  ich  we  własnym  zakresie  w

porozumieniu  z  właściwymi  organami  samorządu  terytorialnego  oraz  w  formie

zleconej

− wyłapywanie bezpańskich zwierząt

− działalności  usługowa  związana  z  opieką  nad  zwierzętami  domowymi  w  zakresie



wyżywienia, pielęgnowania i pilnowania

− prowadzenie  działalności  edukacyjnej  w  zakresie  ochrony  zwierząt,  w  tym

współdziałanie z instytucjami oświatowo -  wychowawczymi w zakresie wychowania

dzieci  i  młodzieży  w  duchu  humanitarnego  stosunku  do  zwierząt,  organizowanie

szkoleń, kursów, odczytów pogadanek i wystawiane

− prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie realizacji celów statutowych ochrony

zwierząt

odpłatna działalność statutowa:

− prowadzenie  działań  zmniejszających  populację  bezdomnych  zwierząt,  a  w

szczególności akcji:  adopcyjnych, sterylizacji  i  kastracji  oraz rejestracji  i  identyfikacji

zwierząt

− tworzenie  schronisk  dla  zwierząt,  prowadzenie  ich  we  własnym  zakresie  w

porozumieniu  z  właściwymi  organami  samorządu  terytorialnego  oraz  w  formie

zleconej

− wyłapywanie bezpańskich zwierząt

− działalności  usługowa  związana  z  opieką  nad  zwierzętami  domowymi  w  zakresie

wyżywienia, pielęgnowania i pilnowania

realizacja celów statutowych w 2008 r.:

● interwencje -  wykonano  6  interwencji  dotyczących  niehumanitarnego  traktowania

zwierząt domowych i gospodarskich na podstawie art. 40 ustawy o ochronie zwierząt; 1

sprawa zakończyła się złożeniem przez SOZ doniesienia o popełnieniu przestępstwa z

w/w  ustawy  i  wystosowaniem  przez  Prokuraturę  Rejonową  w  Jędrzejowie  aktu

oskarżenia do sądu (sprawa w toku)

● przepadki  zwierząt -  wykonaliśmy orzeczony  prawomocnym  wyrokiem  sądu

przepadek 1 mieszańca charta (na podstawie art. 54 ust. 1 ustawy prawo łowieckie)

● sterylizacje,  kastracje  psów  i  kotów  oraz  akcje  informujące  w  celu  ich

upowszechniania -  na całkowity  koszt Stowarzyszenia wykonano zabiegi  sterylizacji

bezdomnych  14  suk  oraz  kastracji  13 psów;  ponadto  19.11.2008  r.  Stowarzyszenie

ogłosiło  program  pod  nazwą  “Kocham  zwierzęta  –  szanuję  je  i  bez  potrzeby  nie



rozmnażam”, polegający na dofinansowaniu zabiegów sterylizacji oraz kastracji psów i

kotów  niezamożnych  mieszkańców  powiatu  jędrzejowskiego  (od  19.11.2008  r.  do

31.12.2008 r. dzięki akcji poddano zabiegom: 5 suk, 11 kotek, 1 kota)

● adopcje bezdomnych zwierząt - 42 psy, 1 kot

● kształtowanie właściwego stosunku do zwierząt – m. in. w tym celu między 16 a

22.07.2008 rozesłano pisma, badające politykę władz samorządowych wobec problemu

bezdomności  zwierząt,  do  wszystkich  102  gmin  woj.  świętokrzyskiego;  do  dzisiaj

odpowiedziało 61 gmin

● współuczestniczenie w tworzeniu aktów prawnych, dotyczących praw zwierząt -

29.10.2008 r.  Stowarzyszenie  przystąpiło  do  Koalicji  dla  Zwierząt  (będącej

porozumieniem  organizacji  o  profilu  prozwierzęcym  w  Polsce),  zajmującej  się,  pod

przewodnictwem posłanki PO Joanny Muchy, stworzeniem nowej ustawy o ochronie

zwierząt; SOZ zgłosiło swoje propozycje dotyczące zmiany zapisów art. 7 i 38 ustawy

opis głównych zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:

21.08.2008  r.  Stowarzyszenie  zakupiło  używany  samochód  marki  Volkswagen  Caddy,  o

pojemności  1,9  D,  rok  produkcji  1997.  Koszt:  9.500  zł.  Samochód  posiada  homologację

dostawczą i dzięki temu jest niezbędny do wypełniania statutowych zadań Stowarzyszenia, tzn.

zapewnienia zwierzętom, nad którymi sprawujemy opiekę,  właściwej  obsługi weterynaryjnej,

dojazdu na interwencje oraz kontrole przed- i poadopcyjne.

informacja o prowadzonej działalności gospodarczej:

Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej

odpisy uchwał władz Stowarzyszenia:

w załącznikach (3 szt.)

informacja o wysokości uzyskanych przychodów, z wyodrębnieniem ich źródeł:

- składki członkowskie – 540 zł

- nawiązki – 500 zł



- dotacja KPRM – 10.000 zł

- darowizny od osób fizycznych – 18.288,62 zł

- wpływ z tytułu zlecenia utrzymania zwierząt – 3.724,15 zł

- wpływ z aukcji na portalu Dogomania.pl – 18.195,74 zł

- odsetki bankowe od środków na rachunku – 0,32 zł

- razem: 51.248,83 zł

informacja o kosztach poniesionych na:

realizację celów statutowych – 25.979,98 zł

dane o zatrudnieniu:

Stowarzyszenie w 2008 r. nie zatrudniało żadnej osoby na umowę o pracę.

wydatki na umowy zlecenia:

01.01.2008 r. Stowarzyszenie zawarło umowę cywilno-prawną o dzieło na świadczenie usług

księgowych, na czas nieokreślony, opiewającą na 732 zł (brutto).

nabyte pozostałe środki trwałe:

10.02.2008 r. Stowarzyszenie zakupiło aparat fotograficzny Kodak EasyShare o wartości 623 zł,

który jest niezbędny do ogłaszania w mediach potrzebujących zwierząt.

wartość aktywów i zobowiązań Stowarzyszenia:

- zakup środków trwałych o wartości 10.123 zł

- zobowiązania: razem – 1.813,49 zł

(z tytułu dostaw - 1.155,86 zł, z tytułu rozliczeń z wolontariuszami – 657,63 zł)

dane o działalności zleconej:

Stowarzyszenie w 2008 r. nie podpisało żadnej umowy zlecenia z podmiotami państwowymi

lub samorządowymi.

zaległości publiczno-prawne:

Stowarzyszenie nie posiada zaległości publiczno-prawnych



kontrola:

W 2008 r. w Stowarzyszeniu nie była przeprowadzana kontrola.

Agnieszka Lechowicz - prezes Zarządu

Jerzy Wójcik - wiceprezes Zarządu

Eliza Kwiecień - sekretarz Zarządu

Grażyna Staniak - skarbnik Zarządu

Justyna Majcher - członek zarządu


