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Data zamieszczenia sprawozdania 2015-07-01

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŚLĄSKIE

Gmina M. BIELSKO-BIAŁA

Powiat M. BIELSKO-BIAŁA

Ulica ŁAGODNA Nr domu 93 Nr lokalu 32

Miejscowość BIELSKO-BIAŁA Kod pocztowy 43-300 Poczta BIELSKO-BIAŁA Nr telefonu 730753700

Nr faksu E-mail 
biuro@braciamniejsi.com.pl

Strona www www.braciamniejsi.com.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2010-01-12

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 24114785400000 6. Numer KRS 0000324731

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

Aneta Skorek-Czyżewska Prezes Zarządu TAK

Irena Ziemska Członek Zarządu TAK

Mariusz Broda Członek 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

Barbara Kamieniecka Przewodnicząca Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Duniewicz-Blachura Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

Anna Solich Członek Komisji 
Rewizyjnej

TAK

STOWARZYSZENIE HUMANITARNO-EKOLOGICZNE "DLA BRACI MNIEJSZYCH"

1. Opis działalności pożytku publicznego

I . 1 . Stowarzyszenie humanitarno-ekologiczne "Dla braci mniejszych" w 2014r prowadziło aktywną 

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym
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1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

działalność statutową. Działało głównie na terenie Bielska-Białej  i przyległych powiatów . Sporadycznie 
działania wybiegały poza województwo śląskie.
     2 . Działania Stowarzyszenia zakwalifikowane są do działalności „ ochrona i opieka nad zwierzętami” / 
symbol 44/ i na tę działalność organizacja wydatkowała najwięcej środków oraz „edukacja ekologiczna, 
promowanie zrównoważonego rozwoju „/symbol 45/.
     3 . Działania statutowe skierowane były do zwierząt i środowiska naturalnego.

II . Cele statutowe dominujące w 2014r.
    1 . Niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym; psom i kotom.
    2 . Współpraca z sympatykami zwierząt (karmiciele kotów)
    3 . Realizowanie programu adopcji zwierząt.
    4 . Edukacja społeczna i poradnictwo dot. humanitarnego traktowania zwierząt, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży.
    5 . Wymiana doświadczeń i współpraca z innymi organizacjami o podobnym profilu działania.
    6 . Propagowanie treści Ustawy o ochronie zwierząt. 
   
III . Sposób realizacji celów statutowych.
    1 . Niesienie pomocy zwierzętom będącym w potrzebie; bezdomnym psom i kotom,( zwłaszcza 
wolnożyjącym).Działania te były możliwe dzięki współpracy z innymi sympatykami zwierząt (karmiciele 
kotów, wolontariusze schroniska dla zwierząt,inne zainteresowane pomaganiu zwierzętom osoby)
    2 . Pozyskiwanie i gromadzenie środków pieniężnych  poprzez; zbiórki publiczne, okolicznościowe 
imprezy  promujące nasze działania .
 Zamieszczanie informacji o aktualnych działaniach Stowarzyszenia na internetowych portalach 
społecznościowych takich jak FB, Strona internetowa  Stowarzyszenia ,forum Dogomania". Są to też 
miejsca gdzie prezentujemy naszych podopiecznych ,celem znalezienia   dla nich domów adopcyjnych  i 
środków na ewentualne leczenie i utrzymanie.
    3 . Prowadzenie działań zmniejszających populacje bezdomnych zwierząt poprzez sterylizacje i 
kastracje.
    4 . Popularyzacja wolontariatu jako podstawowej formy inicjatywy obywatelskiej.

IV . Opis głównych działań podjętych przez Stowarzyszenie.

  1. W minionym roku, tak jak i w latach ubiegłych nasze działania skupiały się wokół bezpośredniej 
pomocy  bezdomnym, porzuconym, chorym, cierpiącym psom i kotom. Zdecydowana większość 
zwierząt które trafiły w roku 2014 pod naszą opiekę, to zwierzęta ze zgłoszeń tzw.interwencyjnych od 
osób prywatnych. Część zwierząt pochodziła ze Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej. 
Dziękujemy tym wszystkim osobom, które zgłaszając zwierzę w potrzebie, włączały się do pomocy 
oferując np. dom tymczasowy, wsparcie finansowe czy też inną formę pomocy. 
2. W roku 2014 Stowarzyszenie aktywnie kontynuowało program sterylizacji kotów wolnożyjących.
Na terenie Bielska-Białej, pomagaliśmy skupiskom kotów wolno żyjących poprzez : dokarmianie, 
leczenie, sterylizacje, ustawienie domków mieszkalnych dla kotów, socjalizację i adopcje kociąt. Naszą 
pomocą obejmowaliśmy skupiska kotów m.inn. na : ul. Paderewskiego, Sumpera, Kunickiego, Czystej, 
Wita Stwosza, Augustowskiej, Bystrzańskiej i kotom pojawiającym się na cmentarzu u św.Barbary w 
Mikuszowicach Krakowskich. Współpracowaliśmy z karmicielami kotów w : Bielsku-Białej,  Szczyrku -
Biłej, Buczkowicach, Wapienicy i Hałcnowie. 
W czasie naszej rocznej działalności mieliśmy przyjemność spotkać wielu opiekunów kotów, którym 
wyrażamy nasze najwyższe uznanie i wielki szacunek za ich codzienną ,wymagającą wielu wyrzeczeń 
,ofiarną pracę.
3. Nasza pomoc jak co roku w znacznej mierze skierowana była do zwierząt (psów i kotów), które 
utraciły opiekunów i stały się bezdomne, porzucone, uległy wypadkom komunikacyjnym, były chore, 
przebywały w tut. Schronisku z nikłymi szansami na adopcje z powodu np. choroby 
kalectwa,zaawansowanego wieku czy innych powodów. 
Dla takich zwierząt tworzyliśmy tzw. domy tymczasowe, w których zwierzęta czekały na nowych 
właścicieli. Zwierzęta przygotowywane do adopcji były socjalizowane , leczone,często hospitalizowane 
w Lecznicy.Prawie wszystkie wymagały  odrobaczenia, odpchlenia, szczepień, sterylizacji.  Dla zwierząt 
domowych, bezdomnych, gotowych do adopcji poszukiwano przez internet.portale ogłoszeniowe 
nowych domów.Wymagało to dużego nakładu pracy i czasu. W większości przypadków udało się 
naszym podopiecznym znaleźć nowych opiekunów.
4. W roku 2o14 łącznie udało nam się pomóc 224 zwierzętom ( 55 psom i 169 kotom), w tym 25 psom i 
84 kotom znależliśmy nowe domy, co potwierdzone jest umowami adopcyjnymi.
5. W ramach edukacji społecznej( zwłaszcza wśród dzieci i młodzieży) , propagującej humanitarny  
stosunek  do zwierząt, Stowarzyszenie uczestniczyło w wielu akcjach , projektach i  imprezach, w 
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niektórych z nich byliśmy głównym organizatorem lub partnerem organizatora.
Imprezy edukacyjno-promocyjne w roku 2014, organizowane lub współorganizowane przez 
Stowarzyszenie oraz uczestnictwo na zaproszenia organizatora zewnętrznego : 
- Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych w Bielsku-Białej – na zaproszenie organizatora nasze 
Stowarzyszenie przygotowało stoisko informacyjno-promocyjno-edukacyjne, 15-16 luty 2014.
- I-szy Bielski PSI-knik pod Dębowcem. Organizator: Sklep VIPET Centrum Dla Psa i Kota z Bielska-Białej. 
Na zaproszenie organizatora nasze Stowarzyszenie przygotowało stoisko informacyjno-promocyjno-
edukacyjne, kwiecień 2014 r.
- Warsztaty budowania „kocich domków” dla kotów wolno żyjących w szkole podstawowej - Prywatna 
Szkoła Podstawowa „NOWA”, mieszczącej się w Bielsku-Białej na ul 1 Maja 6. Organizatorem było nasze 
Stowarzyszenie, kwiecień 2014.
- Akcja sprzątania śmieci w dzielnicy Bielska-Białej Leszczyny, w miejscu bytowania co najmniej 10 kotów 
wolnożyjących oraz postawienie domków mieszkalnych dla w/w kotów – organizatorem akcji było 
nasze Stowarzyszenie, kwiecień 2014 
- Koncert Charytatywny “Kochamy, Działamy, Pomagamy” w dniu 7 września 2014 r. połączony ze 
zbiórką pieniężną na potrzeby zwierząt przebywających w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w 
Bielsku-Białej. Organizatorem koncertu było nasze Stowarzyszenie przy partnerstwie, współudziale i 
zaangażowaniu wolontariuszy ze Schroniska Dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej – “Psia Ekipa”, 
za co wymienionym ogromnie dziękujemy.
- Przeprowadzenie Happeningu w ramach Ogólnopolskiej Akcji „Zerwijmy Łańcuchy” w dniu 28 września 
2014 r. w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach – Dziedzicach połączone ze zbiórką 
pieniężną dla bezdomnych zwierząt.  
- Warsztaty edukacji pro- zwierzęcej, ekologicznej dla dzieciw wieku przedszkolnym i szkolnym, w 
ramach stałej współpracy z Miejską Biblioteką Publiczną w Dąbrowie Górniczej. Filia nr 1, czas trwania – 
cały rok 2014r. Organizatorem warsztatów, spotkań  edukacyjnych było nasze Stowarzyszenie.
-  II Piknik Organizacji Pozarządowych w Bielsku-Białej, 28 listopada 2014. Pasaż TESCO ul. Warszawska, 
Bielsko-Biała - stoisko edukacyjno-informacyjno-promocyjne naszego Stowarzyszenia. Udział na 
zaproszenie organizatora zewnętrznego tj. Stowarzyszenia “Teatr Grodzki” z Bielska-Białej.
- Bazarek Bożonarodzeniowy Dla Bezdomnych Zwierząt - Stoisko informacyjno-promocyjno-edukacyjne 
połączone ze zbiórką pieniężną w Centrum Handlowym Stara Kablownia w Czechowicach-Dziedzicach. 
20-21 grudzień 2014 r. Organizatorem akcji było nasze Stowarzyszenie. 
-  Zajęcia edukacyjne dla dzieci w Niepublicznym Przedszkolu  Angielskojęzycznym „Tik-Tak”,  Bielsko-
Biała ul.Komorowicka 206. Organizatorem akcji było nasze Stowarzyszenie, grudzień 2014r.
6. Ponadto w 2014 roku Stowarzyszenie współpracowało z Urzędem Miejskim w B-B. Wspólnie 
przygotowywaliśmy i konsultowaliśmy roczny Program Opieki nad Zwierzętami Bezdomnymi na terenie 
Gminy Bielsko-Biała. Realizowaliśmy równocześnie działania corocznej akcji sterylizacji kotów wolno 
żyjących. Współpraca ze Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt w Bielsku-Białej oraz wolontariuszami 
tej placówki polegała na: - propagowaniu i zachęcaniu do adopcji zwierząt schroniskowych /różne 
formy realizacji/,  - prowadzeniu programu adopcji, - leczeniu zwierząt chorych przebywających w 
schronisku, - konsultacjach i zebraniach z kierownictwem dot. poprawy warunków bytowania oraz 
leczenia zwierząt  schroniskowych.  
7. Aktywnie propagowaliśmy nasze działania na internetowych portalach społecznościowych takich jak :
Facebook: https://www.facebook.com/dlabracimniejszych?fref=ts,  
„Dogomania” – forum : http://www.dogomania.com/forum/
Strona internetowa Stowarzyszenia www.braciamniejsi.com.pl 
Zwłaszcza nasza obecność na Facebook i Dogomanii  gdzie przedstawiamy bieżące wydarzenia i  
opisujemy losy zwierząt w potrzebie, przysporzyła nam wielu sympatyków, darczyńców oraz znacząco 
zwiększyła ilość adopcji. Wszystkie w/w strony internetowe służą także naszemu Stowarzyszeniu by 
edukować, popularyzować, rozwijać empatię wśród społeczeństwa oraz  rozwiązywać  problemy 
zwierząt bezdomnych zgłaszane przez naszych czytelników. Działalność na w/w stronach  poszerza też 
grono  osób, które samodzielnie podejmują się pomocy zwierzętom bezdomnym.

8. Stowarzyszenie podejmowało też działania interwencyjne .Najczęściej dotyczyły one 
nieodpowiednich warunków w jakich zwierzęta przebywały i ich złej kondycji  zdrowotnej. Były też 
zgłoszenia o zwierzętach porzuconych.  W zdecydowanej większości  przypadków doprowadziliśmy  do 
poprawy warunków  ich bytowania  lub też  właściciele przekazali nam zwierzę ,celem znalezienia mu 
nowego domu.

V . Odbiorcami działań Stowarzyszenia w okresie sprawozdawczym były;
    1 . osoby fizyczne  w ilości około  650 osób,
    2 . inni odbiorcy to zwierzęta w ilości  224 w tym 55 psów i 169 kotów.   
      a/ dzięki ofiarom  darczyńców wszystkim zwierzętom  Stowarzyszenie zapewniło pomoc w zakresie 
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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)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

650

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

3.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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 
(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), zaczynając od 
najważniejszej wraz z odnoszącym się do nich przedmiotem 
działalności

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

Zwierzęta w ilości 224 w tym 55 psów i 169 kotów. Dzięki ofiarom  darczyńców wszystkim 
zwierzętom  Stowarzyszenie zapewniło pomoc w zakresie leczenia weterynaryjnego lub 
profilaktykę  zdrowotną oraz w 109 przypadkach dom adopcyjny, co jest udokumentowane 
sporządzeniem umów adopcyjnych,
 W 16 przypadkach nasze działania nie powiodły się i zwierzęta (koty) umarły lub zostały 
poddane eutanazji.
Koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na wolność w   miejsce 
swojego bytowania.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

leczenia weterynaryjnego lub profilaktykę  zdrowotną oraz w 109 przypadkach dom adopcyjny, co jest 
udokumentowane sporządzeniem umów adopcyjnych,
       b/w 16 przypadkach nasze działania nie powiodły się i zwierzęta (koty) umarły lub zostały poddane 
eutanazji,
       c/ koty wolno żyjące nie rokujące udomowienia zostały wypuszczone na wolność w   miejsce 
swojego bytowania. W tej decyzji Stowarzyszenie kieruje się m.inn.opinią lekarza weterynarii. 
       d/ na koniec 2014r. pod opieką Stowarzyszenia było 31 zwierząt ( 19 kotów i 12 psów). To zwierzęta 
oczekujące na adopcję oraz tzw. rezydenci, którym trudno znaleźć dom stały ze względu na przewlekłe 
choroby, starość lub brak „urody”.   
    Zwierzęta te przebywają w 8 domach tymczasowych prowadzonych przez wolontariuszy z nadzieją, że 
nastąpi sytuacja, która pozytywnie zmieni ich los.

VI . Stowarzyszenie prowadzi działalność nieodpłatną pożytku publicznego, która obejmuje sferę;
    1 . ochrona zwierząt – pomoc bezdomnym psom i kotom, leczenie, adopcje, 
    2 . edukacja ekologiczna – podczas spotkań publicznych i spotkań indywidualnych rozwijanie 
wrażliwości na los zwierząt, rozwijanie świadomości o konieczności zapobiegania  nadmiernemu 
rozmnażaniu się. Wydawanie we własnym zakresie materiałów informacyjnych oraz ulotek. 
Dziękujemy wszystkim Darczyńcom, którzy wspierając nas i pomagając sprawili że mogliśmy pomóc aż 
tylu potrzebującym zwierzętom.
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 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa przyrodniczego

Działania Stowarzyszenia 
zakwalifikowane są do 
działalności „ ochrona i opieka 
nad zwierzętami” / symbol 44/ 
i na tę działalność organizacja 
wydatkowała najwięcej 
środków oraz „edukacja 
ekologiczna, promowanie 
zrównoważonego rozwoju 
„/symbol 45/.
      Działania statutowe 
skierowane były do zwierząt i 
środowiska naturalnego.

 Cele statutowe dominujące w 
2014r.
    1 . Niesienie pomocy 
zwierzętom bezdomnym; 
psom i kotom.
    2 . Współpraca z 
sympatykami zwierząt 
(karmiciele kotów)
    3 . Realizowanie programu 
adopcji zwierząt.
    4 . Edukacja społeczna i 
poradnictwo dot. 
humanitarnego traktowania 
zwierząt, szczególnie wśród 
dzieci i młodzieży.
    5 . Wymiana doświadczeń i 
współpraca z innymi 
organizacjami o podobnym 
profilu działania.
    6 . Propagowanie treści 
Ustawy o ochronie zwierząt. 
   
 Sposób realizacji celów 
statutowych.
    1 . Niesienie pomocy 
zwierzętom będącym w 
potrzebie; bezdomnym psom i 
kotom,( zwłaszcza 
wolnożyjącym).Działania te 
były możliwe dzięki 
współpracy z innymi 
sympatykami zwierząt 
(karmiciele kotów, 
wolontariusze schroniska dla 
zwierząt,inne zainteresowane 
pomaganiu zwierzętom osoby)
    2 . Pozyskiwanie i 
gromadzenie środków 
pieniężnych  poprzez; zbiórki 
publiczne, okolicznościowe 
imprezy  promujące nasze 
działania .
 Zamieszczanie informacji o 
aktualnych działaniach 
Stowarzyszenia na 
internetowych portalach 
społecznościowych .

4. Informacja dotycząca przedmiotu działalności odpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie sprawozdawczym
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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 wyników/zysków i strat) 78 582,68 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 78 582,68 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) Pozostałe przychody (w tym przychody finansowe) 0,00 zł

1.3. Łączna kwota przychodów z darowizn (od osób fizycznych i osób prawnych) ogółem 78 582,68 zł

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)

72 995,04 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

15,13 zł

4.2. Należy wskazać nie więcej niż trzy 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

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku publicznego Przedmiot działalności

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. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej wg klasyfikacji PKD, 
należy podać informację na temat trzech 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

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

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

73 010,17 zł

2.1. Łączna kwota kosztów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 73 010,17 zł
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4. Informacje o uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz o sposobie wydatkowania  tych 
środków

4.1. Przychody z 1% podatku 18 987,29 zł

4.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej w 
okresie sprawozdawczym ogółem 18 987,00 zł

4.3. Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1), oraz szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

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 (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz. 226, z 
późn. zm.)

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

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
(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku 
pracy (etat lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w 
organizacji)

0,0 osób

1 Leczenie zwierząt bezdomnych (psów, kotów)-13105,00,sterylizacja i kastracja-
2282,00,szczep.ochronne,odrobacz.profilakt.p.pchelna i kleszcz.- 3600,00

18 987,00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

3. Wynik finansowy na całości działalności organizacji pożytku publicznego
 w okresie sprawozdawczym 5 572,51 zł

5 572,51 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł
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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 1 miejsca po przecinku)

0,0 etatów

4,0 osób1.3. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

21,00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0,00 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)

6,00 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 766,00 zł

a) z tytułu umów o pracę 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 766,00 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

0,00 zł

3. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym 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
Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: NIW-CRSO 8



Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Aneta Skorek-Czyżewska, Irena 
Ziemska, dnia 30 czerwca 2015 Data wypełnienia sprawozdania

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