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Mirosław sekuła
rszałek Województwa Śląskiego

przez
Biuro Pełnomocnika ds. Współprary
z Organizacja m i Pozarządovuym i
i Równych Szans Urzędu Marszałkowskiego
ul. J. Ligonia 46, 40-037 Katowice

Zwierząt pzedkłada rozliczen.ie zbiorki publicznej
prowadzonej na podstawie decyzji Marszałka Województwa Sląskiego, o numerze
Fundacja S.O.S.

dla

2346l20t3.

Do sprawozdania dołączamy kopie ogłoszenia w prasie, informującego o

wYsokoŚci

zebranych środków oraz sposobie ich wydatkowania.
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Chozów t7.LL2Ot4

L. Dz. 07AlLI|ż1I4

Ma

Mirosław sekuła
rszałek Województwa ŚĘskiego

Urząd Marszałkowski Województwa Śąskiego
ul. J. Ligonia 46
40-037 Katowice

Dotyczy: Dotyczy: rozliczenia zbiórki publicznej -decy4a nr

2346

13 z dnia 31.10.2013

Fundacja S.O.S. dla Zwierząt pzedkłada sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej
prowadzonĄ przez Fundację S.O.S. dla Zwierząt na podstawie zezwolenia 2346l20L3
31.10.2013 prowadzonej od 0,ł.11.2al3r., do dnia 03.11.2014

z

dnia

r.

W okresie obowiąa7wania pozwolenia zebrano łącznie 21.232,76

zl.

Na organizacje zbiórki wydano: 153130 zł.
Zagospodarowa nie środków przedstawia się następująco

:

cel zbiórki

LP

Wydatkowana
kwota

Udział olo

Leczenie , szczepienie i kastracja zwierząt pzebywających
pod opieką fundacji, w tym paebywających w schronisku
Psia Chata i domach Ęmczasowych fundac

8 013,30

37,74o/o

Utrzymanie bezdomnych zwierząt przebywająrych pod
opieka Fundacji w schronisku Psia Chata, i domach
Ęmczasowych poprzez zakup karmy, paszyt odzyweĘ
leków, środków czystościi dezynfekcyjno - odkazająrych

5 881,96

27,70o/o

zwieząt do lecznic oraz domów Ęmczasovuych i
innych miejsc przetrzymania np. hoteli dla zwierząt, a

472,56

2,23o/o

trenin9 behawioralny
4 Opieka behawioralna, tresura
zwierząt celem leczenia zaburzeń w sferze zachowań.

450,00

2,I2o/o

do gabinetu weterynaryjnego i
pomieszczeń dla zwierząt, kojców i bud do schroniska Psia
Chata prowadzon ego przez Fundację.

3 052,25

L4,38o/o

1

:

3 Transport

także transpoft w celach adopcyjnych

i

5

Zakup wyposazenia

6

Zakup materiałów do wykonania wolier

7.

Zakup materiałów

i

3 209,39

t5,tlo/o

wygradzania

0,00

0,00%

akcji adopcyjnych dla zwieząt w zakresie
finansowania niezbędnego wyposazenia i zapewnienia

0,00

0,00o/o

akcji edukacyjnych mająrych na celu
skali bezdomności zwieząt i skłonienie do

0,00

0,000/o

urządzeń
służących zwiezętom dzikim przebywającym pod opieką
fundacji.

i

urządzeń

bezpiecznych wybiegów dla zwierząt

do

8 Prowadzenie

bezpieczeństwa ludzi i zwierząt.

9

Prowadzenie

zmniejszenie
humarlitarneEo ich traktowania , promowanie postaw prozwlezęcych oraz dzialań poprawiająrych ich dobrostan
Łacznie wydano na cele zbiórki :
pi-zeprowadzonej
zbiórki
KoszW
Razem:

2L 079,46

99,28o/o

153,30

0,72o/o

2L 232,76

100,00o/o

W okresie tnnlania zbiórki prowadziliśmy także zbiórkę darów rzeczowych w postaci karmY dla
zwierząt i żwirku cjo kuwet. Wynik zbiórki przedstawia się następująco:

karma mokra w
puszkach (sztuki)

Inne smaczkir9ryzaki
itp. (sztuki)

karma mokra w
saszetkach
(sztuki)

L.

DIa kogo Karma su€ha

1

Psy

4885

862

338

837

ż

Koty

674,6

1885

408

0

5559,6

2747

746

837

P

(kg)

Razem

Szczegółowy wykaz faktur oraz omówienie poniesionych kosztów pzedkładamY

W

załącznikach.

o

wynikach zbiórki poinformowaliśmy ofiarodawców

za

poŚrednictwem naszej strony

internetowej, profilu w poftalu społecznoŚciom FacebooĘ a także poprzez ogłoszenie w prasie
o zasięgu wojewódzklm"
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Załączniknr 1 - Omówienie przeprowadzonej zbiórki

Załącznik nr 3 -

Załącznik nr 2

Załącznik nr 4
śląskiego

Szczegółowy wykaz faktur
Zestawienie kosztów zbiórki

-

1

Jża5i82, iiE,G','I'i 2ł{lC'}9505

ogłoszenie o wynikach zbiórki zamieszczone w prasie o zasięgu województwa

Załącznik nr 7, do pisma nr 07A/11/2014
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Omówienie zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie od 04.11.2013r. Do 03.11,2O14r.,
prowadzonej na podstawie zezwolenia

-

decyzja nr 234612013 z dnia 31.10.2013
wydanej przez Marczałka Województwa Śąskiego.

od

04.11.2013 roku

aż do dnia

03.11.2014

to

znaczy

w

okresie obowiązywania pozwolenia

pzeprowadzaliśmy wzorem lat minionych laruesty do puszek kwestarskich

w Centrach

Handlowych, w

szkołach podczas prowadzenia działań edukacyjnych, a także podczas imprez plenerowych. Zbiórki nie
prowadziliśmy do skarbon stacjonarnych ustawionych
Zgromadzone podczas zbiórki środki finansowe to kwota

w

sklepach, lecznicach weterynaryjnych itp.

21232/6 zł. (1O0

o/o

waftoŚci zbiórki)

Najwiękzą kwotę pozyskaną podczas zbiórki publicznej przebaczyliśmy na finansowanie leczenia zwieząt

Ędących pod opieką Fundacji (cel nr 1 pozwolenia). Wydatki te dotyczyły leczenia

chirurgicznego,

internistycznego, diagnostyki, zabiegów kastracji oraz na prewencję weterynaryjną. Pzeznaczona na ten cel
kwota

to 8 013,30

zł,, co stanowi 37,74 o/o kwoty przeprowadzonej zbiórki publicznej.

Na zakup karmy, 9ds7y, ale także lekarstw iodzywek (cel nr 2 pozwolenia), przeznaeyliŚmy

5 881,96 zł

(co stanowa 27łO 9/o wydatków zbiórki pł.lblicznej). W kwocie tej zawiera się kwota L 008,97 zł
wydatkowana na zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych) oraz kwota 4 87ż,99 zł, przeznaczona na
zakup paszy, karmy, diet weterynaryjnych.
Transpoft zwierząt (cel nr 3 pozwolenia), objął w okresie obowiązywania pozwolenia kwotę 472,56

Ą (2,23

doĘczyĘ transportu psów i kotów do domów adopryjnych i domów Ęmczasowych.
Na opiekę behawioralną tresurę, leczenie zaburzeń w sfeze zachowań przeznaczyliŚmy kwotę 45OrO0 zł

o/o). wszystkie wydatki

(2ł2 o/o)

pieniędzy pochodzących ze zbiórki (cel nr 4). SfinalizowaliŚmy trening behawioralny wnz z

pobytem w ośrodktl szkoleniowym psa, zagrożonego eutanazją z powodu zachowań agresywnych. Terapia
ta odniosła skuteĘ nasĘpiło opanowanie agresji. Umozliwiło to przekazanie psa do domu tymczasowego a

staĘo.
Z zebranych do puszek pieniędzy zakupiliśmybudy dla psów, ale także elementy kojców (cel nr 5 z
pozwolenia) , t\a ten cel wydaliśmy kwotę 3 052,23 zł co stanowi 14r38olo wszystkich wydatków
następnie

finansowanych ze

Na cel nr 6
krruotę

-

-

zbiórki.

zakup materiałów do wykonania wolier

i

3 209,39 ń. (li,tto/o wsrystkich kosztów),

urządzeń służąrych zwiezętom
ZbudowaliŚmy wolierę

dzikim, wydaliŚmy

o wymiarach 6x6 metrów,

zabezpieczona od góry siatką hodowlaną.

Na cele nr 7,B,9 pozwolenia nie wydatkowaliśmy zadnej kwoty. Cele te znalazŁy finansowanie w innych
źródłach.
prowadziliśmy intensywna zbiórkę darów rzeczowych w postaci karmy dla psów i kotów. PoO raz pierwszy

duzy nacisk połozyliśmyna ten rodzaj zbiórki. Prowadzona ona była w centrach handlowych, sklePach,
szkołach, a także w siedzibie naszej Fundacji. Zbiórka była prowadzona w sposób ciągły. Pęezrok trwania
akcji pozyskaliśmy 4885 kg karmy suchej d|a psów, 674,6kg karmy suchej dla kotów, 1885 puszek dla kotów
i 408 saszetek dla nich. ofiarodawcy pzekazali także 33B saszetek dla psów i 862 puszki. Darowana karma
objęła także tak zwane smakoĘki i gryzaki dla psów. Tych pruekazano dla psów B37.

o zbiórce informowaliśmy poprzez przekaz

radiovuy, za pośrednictwem naszej strony internetowej, Facebooka

oraz plakatów.
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ZŃączńknr

3, do pisma nr

07NI1l20l4
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Organizacja Fożytku Fublicznega
uI. Antoniów 1n 41-508 Chgrzów
tel. (32} 24§ 81 06
fu

sosd §azw ierza t@wp. pl
ndacj a sosd azwie rzat. o rg

nd acja

www. fu

l

Wykaz i mówienie kosztów zbiórki publicznej przeprowadzonej w okresie od
20.09.2011 do 18.09.2013r., prowadzonej na podstawie zezwolenia decyzja nr 2346!2013 z dnia 31.10.2013
vuły d a lr ej przez M a rszałka Woj ewód ztwa Ś ląskiego,

Kwota w zł.

Koszt

puszki kwestarskie
Wydruk i lar.iinowelrlie plakatów inforrnujących o
zbiórce
o/o

KosĄ

115,B0
37,50

153,30 zł

Łącznie;
całkowitei waftosci zbiórki:

0,72o/a

prowadzonej zbiórki publicznej wyniosły jedynie 153,30

zł (co stanowi

0,7żo/o zbiórki

publicznej)

Do prowadzenia zbiórek używaliśmypuszek kwestarskich, zaplombowanych w taki sposób, aby
komisja otwieĘąca puszkę mogła stwierdzić czy plomby są nienaruszone. KaŻdy kwestujący
wolontariusz

był wyposazony

w

imienny idenffik"ator

ze

zdjęciem, umozliwiający jego

idenĄrfikację. Na identyiikatclize zrrajdowały się także informacje o organizatoęe zbiórki.

Nie drukowaliśmy plakatów ani ulotek informująrych o zbiórce. Plomby bębenkowe a takŻe
naklejane mieliśmy w tak zwanym ,,zapasie" z lat minionych. ZakupiliŚmy paecenione puszki
laruestarskie,

w bardzo atrakcyjnej cenie. Nadruk na nich informujący o numerze pozwolenia

i

celach zbiórki wykonywaliśm;,w własnym zakresie. Idenffikatory i puszki zostaĘ zabezpieczone
także holograrnami z logo fundacji,
Iden§rfi katory ta kże wykonyrlla liśmywłasnoręczn ie, z własnych materiałów.
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Zestawienie Faktur do rozliczenia zbiórki publicznej

-

decyzja nr 2346|2013 z dnia 31.10.2013
wydanej przez Marszałka Województwa ŚĘskiego.
cel zbiórki

Numer celu
z
pozwolenia
1

L.P.

Finansowanie leczenia zwieząt
będących pod opieką Fundacji (cel nr

1

pozwolenia)

Numer faktury

3.11.2013

1 ].08,00 zł

2

27l20l3

250,00 zł.

3

tlOtl20I4

4

ILl2014

ż0,24 zł.

5

Iuau^Ot4

Iż3,00 zł.

6

26l2014

130,00 zł.

7

3l04lżOt4

200,00 zł.

8

25l0Il20t4

40,00 zł.

9

27l20L4

840,00 zł.

10

37l20I4NrT

3L3,20 zł.
250,00 zł.

12

40l0tl20t4
44l20t4

B00,00 zł.

13

5LlOtl2074

377,a0 zł.

L4

3va!20I4

it

15

t83lżOt4

I43I,00

zł.

93,86 zł.

:.7

57lau^Ol+

90,00 zł.

()

46lau2OL4

Lt2,00 zł.

j.9

45|0Ll20I4

żL9,00 zł.

ż9l20I4

190,00 zł.

2a

Razem
przebywających pod opieka Fundacji w

070,00 zł.

3tlOtl20LĄ

_,

Utzymanie bezdomnych zwieząt

t

16
Jo

2.

Kwota

7.I

356,00 zł.

8 Ol3,30 zł.

3lBKl20L3

t7O,aa zł.

schronisku Psia Chata, i domach
Ęmczasowych poprzez zakup karmy,

7-2

36ll2l2oI3

t54,0a zł.

,) a:

tLLgl20L3

4t,ż5 zł.

czystoŚci i

1J'

1.--,

żLl20LĄ

t27,57 zł.

25,

P11/3

3I,87 zł

paszy, odzywek, leków,

odkażających

środków
dezynfekcyjno

l--)

ż6

t76l20t4

24,30 zł.

28

t65l2014

5I,43 zł.

29

::tl)Żz:,POu

t2,99 zł.

30

L95lżOt4

44,00 zł.

31

303l20t4

7,24 zł.

32

1t3

68,57 zł.

33

344l2074

109,18 zł.

34

t9lL07l20LA,

40,30 zł.

35

ż2lIIlt3

1 800,00 zł

36

003930i 11 l20t3

115,00 zł.

37

8605/T/2013

193,42 zł.

3B

325L9lsTl20I3

116,30 zł.

39

8461rf2013

193,42 zł.

40

L93,42 zł.

4L

9254lTl20I3
F'llzt8lPl.lL3L2.

Ą2

0t0070lL2l20I3

115,00 zł.

43

0IlL2l20I3

1 200,00 zł.

4at

9585/T/2013

L32,84 zł.

45

|Ąa24837lHB

L24,67 zł.

46

FAlv00582 !20t4!7039

126,64 zł.

47

ula0022,

6,20 zł.

4B

La4lTl7_0tA,

66,42 zł.

Ą9

9lPvl20I4

50,00 zł.

:IL]

2102l20t4

L0,9a zł.

t44,94 zł.

I35l0223l^alĄ

33,67 zł.

174l0246lżOM

35,88 zł.

53

22lLa2l2074

18,50 zł.

rA

SV/0051/14

43,ża zł.

trr

4655lTl20L4

152,57 zł.

Razeml

5 88ź,96 zł.

-|-a

4.

L26,27 zł.

27

5j

3.

M010623S/001

Transpott zwierząt do lecznic oraz :\{:,
domów tymczasowych i innych r-,
rniejsc przetrzyrnania np. hoteli dla
zwierząt, a także transpoft w celach 58
adopryjnych
5§}

0008321400].019100

t33,a9 zł.

0022l2I4aOi019100

130,73 zł.

00853144071019100

ta9,9l

F22358l4379lLĄ

59,34 zł.

60

a2II07-2c14-551

4a,09 zł.

Opieka behawioralna, tresura

i

lJ1

zł.

Rarzeffil

4V2,56 zł,

211!l?-0L3

450,00 zł.

/y

trening behawioralny zwieząt celem
sferze
leczenia zabuęeń
zachowań.

w

tr

J,

Zakup wyposazenia

do

gabinetu
weterynaryjnego i pomieszczeń dla
do
zwierząt, kojców
chata
prowadzon ego przez Fu ndację

i bud
schroniska psia
"

Razem

450,00 zł.
218,00 zł.

64

4ltIl20L3
45lt4
ryKLlt4l3tl2O

65

275l20I4

24,00 zł.

62
63

66
67

7.

Zakup materiałów do wykonania

i

urządzeń służących
woiier
zwienzętom dzikim paebywającym
pod opieką fundacji.
Zakup materiałów

wygradzania

i

wybiegów dla zwieząt
8.

Fl0004B7lt4

2585,46 zł.

68

F/000861/13

69

HoDl20l3l11/105

433,LB zł.

Razem

3 20939 zł,

3

0,00 zł.

bezpiecznych
0,00 zł.

Frowadzenie akcji adopcyjnych dla
zwierząl w zakresie finansowania
zapewnienia bezpieczeństwa ludzi
zwierz$..

i
i

akcji

0,00 zł.

edukaryjnych
r,rająrych rla ce:lu zmniejszenie skali
lrezdomnoóci zwieząt skłonienie
do humanitarnego ich traktowania ,

Fł-owacjzettie

94,95 zł.

05ł25 zł
ż776,2I ż.

uządzeń do

niezbędneqo wyposazenia

9.

t2,99 zł.

8312014001130

Razem
6.

116,85 zł.

i
promowanie postaw prozwierzęcych oraz działań
poprawiających ich dobrostan

R.AZEM

KoSZTY

i(;szLy przeprov,ładzonej zbiórki

70

I330ltll20t3

L9,50 zł.

7L

0208/14lFVS

18,Cł0 zł.

72

#oDvl526l20t4ls
#oDVi615lzaws
Razem

60,90 zł.

73

Łącznie:

2L a79,46

54,90 zł.

l5ł3O zł.
2L 232,76 zł.

§,$ffffi

