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• Formularz należy wypełnić w języku polskim;
• Sprawozdawca wypełnia tylko przeznaczone dla niego białe pola;
• W trakcie wypełniania formularza istnieje możliwość dodawania wierszy oraz zawijania tekstów w polach;
• We wszystkich polach, w których nie będą wpisane odpowiednie informacje, należy wstawić pojedynczy znak myślnika (--–).

Data zamieszczenia sprawozdania 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚWIĘTOKRZYSKIE

Gmina JĘDRZEJÓW

Powiat JĘDRZEJOWSKI

Ulica 11 LISTOPADA Nr domu 29 Nr lokalu 

Miejscowość JĘDRZEJÓW Kod pocztowy 28-300 Poczta JĘDRZEJÓW Nr telefonu 

Nr faksu E-mail soz@obrona-zwierzat.pl Strona www https://www.obrona-zwierzat.pl/

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2007-11-16

2008-03-13

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 26019927600000 6. Numer KRS 0000292939

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Agnieszka Lechowicz prezes Zarządu TAK

Justyna Majcher sekretarz Zarządu TAK

Grażyna Staniak skarbnik Zarządu TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli lub 
nadzoru)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Tadeusz Wypych przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Magdalena Stojek członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Krzysztof Jarek członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT

1. Opis działalności pożytku publicznego

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1) adopcje bezdomnych zwierząt:
2 psy (przed znalezieniem nowego opiekuna prawnego oba zwierzęta otoczone były kompleksową opieką na koszt 
Stowarzyszenia, w tym weterynaryjną i behawioralną)

2) kastracje psów i kotów:
- zwierząt bezdomnych (1 suka, 1 pies)
- kastracje psów i kotów posiadających właścicieli w ramach projektu „Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja 
psów i kotów” (158 suk, 192 kocice, 80 psów, 79 kocurów) - akcje organizowane w okresie sprawozdawczym przez 
operatorów przyczep będących własnością Stowarzyszenia

Projekt „Nadjeżdża sterylkobus - mobilna sterylizacja psów i kotów” skierowany jest do niezamożnych mieszkańców 
terenów wiejskich. Ideą projektu są kastracja mobilne, wykonywane w tzw. sterylkobusie, tj. specjalnie 
zaprojektowanej i wykonanej sali operacyjnej, umieszczonej w przyczepie samochodowej o powierzchni 12 m2. 
Posiada ona własne zasilanie, instalacje elektryczną i wodną, toaletę, wentylację, klimatyzację, systemy półek i 
klatek organizujących pracę oraz 2 niezależne stanowiska operacyjne. Jej dodatkowe wyposażenie to m. in. 15 
kompletów narzędzi chirurgicznych, autoklaw (sterylizator), koncentratory tlenu, pulsoksymetry, waga weterynaryjna 
oraz lampy bakteriobójcze. Przyczepa została tak zaprojektowana i wyposażona, aby zapewnić zwierzętom 
maksymalne bezpieczeństwo, a lekarzom komfort pracy. Do udziału w akcji zaprosiliśmy doświadczonych 
weterynarzy, którzy od lat kastrowali nasze zwierzęta. Pierwszą przyczepę kupiliśmy w 2017 r., a całość nakładów 
ponieśliśmy sami z własnych funduszy, które pochodziły z zaoszczędzonych środków 1% podatku dochodowego.

Po pewnym czasie, wobec wielkiego zapotrzebowania na kastracje mobilne, doszliśmy do wniosku, że jeden 
sterylkobus SOZ nie podoła problemowi bezdomności zwierząt w Polsce, choćby nawet wyjeżdżał co tydzień. 
Dlatego jesienią 2019 r. podjęliśmy decyzję o skupieniu sił na budowie floty sterylkobusów (minimum po jednym na 
każde województwo). I tak, w okresie sprawozdawczym pracowały w Polsce już 2 nasze przyczepy. Stowarzyszenie 
Straż Ochrony Przyrody i Praw Zwierząt, KRS 0000560103 (woj. warmińsko-mazurskie), które dnia 03.10.2020 r. 
otrzymało od nas w bezpłatne użytkowanie gotowy i urządzony sterylkobus SOZ Północ, w 2021 r. przeprowadziło 7 
akcji kastracji mobilnych, podczas których wykastrowano 139 suk, 175 kocic (19 w ciąży), 74 psy i 74 kocury – w 
sumie 462 zwierzęta. Zaczipowano i wpisano do rejestru zwierząt oznakowanych elektronicznie 255 zwierząt. Z kolei 
operatorem sterylkobusu SOZ Mazowsze od dnia 19.09.2021 r. jest Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony Zwierząt 
Nasielsk (woj. mazowieckie). W 2021 r. udało mu się przeprowadzić 3 akcje, kiedy wykastrowano 19 suk (5 w ciąży), 
17 kocic, 6 psów i 5 kocurów – w sumie 47 zwierząt. Zaczipowano i wpisano do rejestru zwierząt oznakowanych 
elektronicznie 38 zwierząt.

Jeszcze w 2021 r. rozpoczęliśmy zbieranie funduszy na zakup kolejnej, trzeciej już przyczepy.

3) ujawnianie oraz ściganie przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie o ochronie zwierząt:
W 11 przypadkach Stowarzyszenie (jako pokrzywdzony) skierowało do organów ścigania doniesienie o podejrzeniu 
popełnienia czynu zabronionego oraz zawiadomiło Inspekcję Weterynaryjną.

4) wykonanie sądowego przepadku 1 psa mieszańca charta:
Po fizycznym odebraniu byłemu właścicielowi zwierzę przekazane zostało do schroniska w Rytlowie, z którym 
Stowarzyszenie od lat współpracuje, gdzie miało zapewnioną kompleksową opiekę, w tym weterynaryjną i 
behawioralną, a następnie znaleziono mu nowego opiekuna prawnego.

5) jak co roku prowadzono monitoring realizacji zadań nałożonych na gminy przez ustawę o ochronie zwierząt - 
przedmiotem projektu jest badanie patologicznej polityki traktowania bezdomnych zwierząt, a jego celem 
wzmocnienie społecznej kontroli w skali kraju i wymuszanie przestrzegania prawa:
- 05.02.2021 r. wysłano wnioski do wszystkich 2.477 gmin w Polsce o udostępnienie informacji publicznej dot. 
realizacji zadania własnego zapewnienia opieki bezdomnym zwierzętom w 2020 r.
- po odbiorze odpowiedzi i analizie ich poprawności trzykrotnie (w tym dwukrotnie przez ePUAP) monitowano gminy, 
które w ogóle nie udzieliły odpowiedzi lub udzieliły jej formalnie błędnie
- wszystkie otrzymane odpowiedzi (w 2021 r. ich wskaźnik wyniósł 99,72%) zinterpretowano i umieszczono w 
elektronicznej bazie danych http://www.boz.org.pl/monitor (w tym weryfikacja i korekta zapisów)
- uzupełniano katalog najczęściej stosowanych przez urzędników gminnych obstrukcji w udostępnianiu informacji 
publicznej wraz z poradami prawnymi, jak taką obstrukcję zwalczać
- w 1 przypadku złożono odwołanie do samorządowego kolegium odwoławczego od decyzji organu Gminy Cybinka, 
odmawiającej udostępnienia informacji publicznej, w wyniku czego żądana informacja została udostępniona
- w marcu 2021 r. wystąpiono z 6 skargami do sądów administracyjnych na bezczynność organów gmin w 
udostępnianiu informacji publicznej za 2019 r. (4 sprawy wygrane, natomiast 2 postępowania sądowe nadal trwają)
- na stronie internetowej Stowarzyszenia https://www.obrona-zwierzat.pl/ oraz w mediach społecznościowych 
opublikowano opracowane dane i statystki dotyczące bezdomności zwierząt w Polsce w 2020 r.

6) jak co roku prowadzono monitoring działań Inspekcji Weterynaryjnej:
- w dniach 13-18.05.2021 r. wysłano wnioski do wybranych 29 powiatowych lekarzy weterynarii o udostępnienie 
brakującej informacji publicznej dot. nadzoru nad schroniskami dla zwierząt w latach 2012-2017, a następnie 

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację
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3.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny faktycznie prowadzonej 
przez organizację działalności pożytku 
publicznego
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1., na 
rzecz których działała 
organizacja 
(Np. zwierzęta, zabytki)

W okresie sprawozdawczym organizacja opiekowała się 2 bezdomnymi psami, którym znalazła 
nowych opiekunów prawnych.

3. Informacja dotycząca przedmiotu działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie
sprawozdawczym

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

wykonano obróbkę techniczną i standaryzację otrzymanych dokumentów źródłowych przed ich umieszczeniem w 
elektronicznej bazie danych http://www.boz.org.pl/monitor
- w dniach 24-25.07.2021 r. wysłano wnioski do 171 powiatowych lekarzy weterynarii o udostępnienie informacji 
publicznej dot. nadzoru nad schroniskami dla zwierząt w 2020 r.
- trzykrotnie (w tym dwukrotnie przez ePUAP) monitowano powiatowych lekarzy weterynarii, którzy w ogóle nie 
udzielili odpowiedzi lub udzielili jej formalnie błędnie
- wykonano obróbkę techniczną i standaryzację dokumentów źródłowych przed ich umieszczeniem w elektronicznej 
bazie danych http://www.boz.org.pl/monitor

7) Stowarzyszenie wspomagało inicjatywy lokalne poprzez publikacje dokumentów oraz porady, w tym konsultacje 
prawne, udzielane innym organizacjom społecznym, wolontariuszom i obywatelom

8) działka w Przyłęku:
- opiekowaliśmy się naszą pasieką (przeglądy, zwalczanie warrozy, dokarmianie, wysiewanie pożytków – facelia 
błękitna i nostrzyk żółty), kontynuując autorski projekt „Wolna Pszczoła”, mający na celu zapobieganie wymieraniu 
pszczoły miodnej
- na naszym gnieździe bocianim znowu pojawiły się ptaki, Zofia i Stanisław Przyłękowscy, niestety w tym roku nie 
doczekały się potomstwa, a samo gniazdo w sierpniu podczas burzy przewróciło się

9) 23.10.2021 r. w Stowarzyszeniu odbyło się sprawozdawczo-wyborcze Walne Zebranie Członków, podczas którego 
zmienił się skład Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej

2. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

Osoby fizyczne

Osoby prawne

500

0
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Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty poniesione 
z 1% podatku dochodowego 
od osób fizycznych w ramach 

sfery

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie działań zmniejszających populację 
bezdomnych zwierząt, a w szczególności akcji: 
adopcyjnych, kastracji (także mobilnych) oraz rejestracji i 
identyfikacji zwierząt. Przed znalezieniem nowego 
opiekuna prawnego wszystkie zwierzęta pozostające 
pod opieką Stowarzyszenia otoczone są kompleksową 
opieką, w tym weterynaryjną oraz behawioralną i 
przebywają w prywatnych domach członków 
Stowarzyszenia. Każde zwierzę zostaje zachipowane i 
zarejestrowane w ogólnopolskiej bazie danych. Ponadto 
wszystkie zwierzęta, którym pozwala na to wiek i stan 
zdrowia, są kastrowane. Akcja kastracji prowadzona 
przez Stowarzyszenie obejmuje również dofinansowanie 
zabiegów u psów i kotów posiadających właścicieli.

0,00 zł

2 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Współdziałanie z właściwymi instytucjami państwowymi 
i samorządowymi w ujawnianiu oraz ściganiu 
przestępstw i wykroczeń dotyczących praw zwierząt. 
Art. 39 i art. 40 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie 
zwierząt udzielają naszemu Stowarzyszeniu, jako 
organizacji społecznej, której statutowym celem 
działania jest ochrona zwierząt, prawa uczestniczenia w 
postępowaniach karnych, dotyczących przestępstw i 
wykroczeń przeciwko zwierzętom. Ujawniamy łamanie 
praw zwierząt, składając doniesienia do organów 
ścigania, a następnie, korzystając z uprawnień jakie daje 
nam w/w ustawa, uczestniczymy w postępowaniach 
jako pokrzywdzony, a na etapie sądowym jako 
oskarżyciel posiłkowy lub subsydiarny, w razie potrzeby 
zaskarżając niekorzystne dla zwierząt orzeczenia 
organów procesowych. Następnie publikujemy i 
komentujemy postanowienia i wyroki zapadające w tych 
sprawach.

0,00 zł

3 ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem 
przepisów i praw w dziedzinie ochrony zwierząt i 
środowiska, w tym współdziałanie z władzami 
państwowymi i organami samorządu terytorialnego w 
zakresie ochrony zwierząt. Oprócz ujawniania i ścigania 
przestępstw i wykroczeń określonych w ustawie z dnia 
21.08.1997 r. o ochronie zwierząt, Stowarzyszenie 
zajmuje się monitoringiem zadań gmin w zakresie 
realizacji zadania własnego wyłapywania i zapewniania 
opieki bezdomnym zwierzętom oraz wydawania 
zezwoleń na prowadzenie schronisk dla zwierząt, a także 
działań Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie nadzoru nad 
prowadzeniem działalności schroniskowej i transportem 
zwierząt. Celem tych działań jest wzmocnienie 
społecznego monitoringu w skali kraju i wymuszanie 
przestrzegania prawa również przez organy władzy 
publicznej.

0,00 zł
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III. Ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 96 821,04 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 89 404,24 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2 656,80 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 4 760,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 36 721,75 zł

5.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności gospodarczej organizacji wraz z opisem tej działalności w okresie sprawozdawczym, a także 
kodu(-ów) PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat 3 głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

1.2. Łączna kwota dotacji ze źródeł publicznych ogółem 0,00 zł

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.2. Należy wskazać nie więcej niż 3 najważniejsze, pod względem wielkości wydatkowanych środków, sfery działalności pożytku publicznego, o których mowa 
w art. 4 ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zaczynając od najważniejszej, wraz z odnoszącym się do 
nich przedmiotem działalności

Lp.  Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

Szacunkowe koszty 
poniesione z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych w ramach sfery 

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Wyłapywanie bezdomnych zwierząt. Wejście w 
posiadanie bezdomnego zwierzęcia jest najczęściej 
warunkiem sine qua non zapewnienia mu 
właściwej opieki. Wejście w posiadanie zwierzęcia 
może odbywać się na wiele różnych sposobów. I 
tak, w okresie sprawozdawczym Stowarzyszenie 
zobowiązane zostało przez sąd do wykonania 
przepadku 1 psa (mieszańca charta). Wiązało się to 
z fizycznym jego przejęciem od poprzedniego 
właściciela oraz przekazaniem do schroniska. 
Stowarzyszenie pokryło koszty opieki (w tym 
również weterynaryjnej) oraz zabiegu kastracji 
zwierzęcia, a następnie znalazło mu nowego 
opiekuna prawnego.

0,00 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o poniesionych kosztach z tych 
środków 

4.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 52 682,49 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

4.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty  ze środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
w okresie sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz kwoty przeznaczone na te działania

2. Informacja o kosztach organizacji

2.2. Informacja o poniesionych kosztach:

a) koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego

c) koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d) koszty administracyjne

e) pozostałe koszty (w tym koszty finansowe)

45 862,31 zł

2 656,80 zł

0,00 zł

7 972,02 zł

0,00 zł

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki publicznej 
radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności nieodpłatnej pożytku publicznego, zgodnie z art. 23a 
ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji.

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 56 491,13 zł

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 40 329,91 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień
(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. 
W przypadku zwolnienia z podatku dochodowego od osób 
prawnych - dodatkowo podać kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług
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V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

0 osób

1.2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w przeliczeniu na 
pełne etaty
(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy w 
poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części etatu, np. 0,5 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

0,00 etatów

0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

20 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 osób prawnych

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy
(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami są osoby 
wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby niezwiązane z 
organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przedstawiciele 
władz organizacji)

2 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji w okresie 
sprawozdawczym
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 0,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych zasadach 
prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego nieruchomości z zasobu 
Skarbu Państwa lub jednostek samorządu terytorialnego,  lub zawarła na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała
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b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0,00 zł

2. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej 
(Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1. zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy) 3. podzielić przez liczbę pracowników)

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, 
oraz osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0,00 zł

VII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

VIII. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

Brak wydatkowania w okresie sprawozdawczym funduszy pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób 
fizycznych wynikał z realiów malejącej co roku wysokości kwoty pozyskiwanej z tego źródła i w związku z tym 
konieczności zbierania funduszy przez okres dłuższy niż rok obrotowy na realizację celów statutowych 
Stowarzyszenia - zakupu kolejnej przyczepy (sterylkobusu) w ramach projektu "Nadjeżdża sterylkobus - mobilna 
sterylizacja psów i kotów".

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

Agnieszka Lechowicz
Justyna Majcher
Grażyna Staniak

Data wypełnienia sprawozdania

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-13

IX. Dodatkowe informacje
(Można wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)
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