Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”
w Jastrzębiu Zdroju

Sprawozdanie z działalności za okres od 01.01.2010 roku do 31 grudnia 2010 roku
Adres: Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy”
ul. Wyzwolenia 124
44- 337 Jastrzębie Zdrój
Adres e-mail : czterylapy2007@gmail.com

Stowarzyszenie Przyjaciół Zwierząt Dużych i Małych „Cztery Łapy” w Jastrzębiu Zdroju jest
organizacją społeczną zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym w Gliwicach, Krajowy Rejestr Sądowy nr
0000291970, działającą na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej a siedzibą władz jest Jastrzębie Zdrój.
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego.
Skład Zarządu :
Prezes :

Halina Majer; zam. ul. Wyzwolenia 124; 44-337 Jastrzębie -Zdrój

Zastępca Prezesa:

Małgorzata Detko – Juraszczyk, zam. ul. Stroma 8; 43-410 Zebrzydowice

Członek Zarządu:

Halina Bielecka, zam. ul. Opolska 4/41; 44-335 Jastrzębie-Zdrój

Komisja Rewizyjna:
Przewodniczący:

Lech Zieliński

Sekretarz:

Elżbieta Siwiak

Członek Komisji:

Beata Adler

Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej pełnią swoje funkcje społecznie. Stowarzyszenie nie
zatrudnia żadnych osób.
Cele Stowarzyszenia:
1. Ochrona zwierząt, niesienie pomocy zwierzętom, szczególnie jej potrzebującym:
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- przebywającym w schroniskach dla bezdomnych zwierząt, w szczególności zaś w Schronisku dla
Bezdomnych Zwierząt w Jastrzębiu Zdroju;
- pozostających czyjąś własnością, lecz traktowanych w sposób niehumanitarny;
- wolno żyjącym chorym oraz potrzebującym pomocy.
2. Uświadamianie lokalnych społeczności o prawach zwierząt, propagowanie odpowiedzialności za
byt zwierząt udomowionych (zwłaszcza psów i kotów), przeciwdziałanie wszelkim formom
okrucieństwa wobec zwierząt.
3. Działanie na rzecz ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, także na
rzecz ochrony przyrody.
Zasady, formy i zakres działalności statutowej:
• Działania mające na celu poprawę warunków bytowania zwierząt przebywających w schroniskach
we współpracy z właścicielami, zarządcami tych placówek.
• Leczenie i rehabilitacja chorych zwierząt bezdomnych, przebywających w schroniskach, wspieranie
akcji adopcji w społeczności mieszkańców miasta i w szeregach członków stowarzyszenia,
• Działania promujące adopcję zwierząt, wspomaganie schronisk w prowadzeniu akcji adopcji,
• Działania zmierzające do regulacji populacji bezdomnych zwierząt- sterylizacja,
• Pozyskiwanie sponsorów dla działań na rzecz zwierząt w potrzebie,
• Wspieranie wszelkich działań mających na celu pomoc bezdomnym zwierzętom,
• Współpraca z innymi organizacjami- szkoły, biblioteka miejska w zakresie propagowania praw
zwierząt
• Prowadzenie działalności edukacyjnej dotyczącej praw zwierząt, w tym w szczególności
organizowanie imprez i akcji informacyjnych
Konkretne działania
1. W 2010 roku złożono wniosek o dotację z programu operacyjnego Fundusz Inicjatyw
Obywatelskich, który nie uzyskał dofinansowania mimo pozytywnej oceny.
2. Przekazano karmę dla zwierząt w schronisku dla bezdomnych zwierząt
2. Współpraca
W celu realizacji swoich zadań statutowych Stowarzyszenie współpracuje z władzami samorządowymi
miasta Jastrzębie – Zdrój oraz Telewizja Canon – Portal Regionalny
3. Sprawy organizacyjne
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W dniu 25 maja 2010 r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia, na którym dokonano
wyboru władz Stowarzyszenia, tj. Zarządu Stowarzyszenia oraz Komisji Rewizyjnej. Dokonano
wpisu do KRS .

Finanse
Osiągnięte przychody razem:

11.240,30 zł

z tego: składki członkowskie

1.055,00 zł

darowizny
wpływy z 1 %

55,00 zł
10.130,30 zł

Poniesione koszty razem:

817,54 zł

z tego: koszty działalności statutowej

327,86 zł

koszty administracyjne
Wynik finansowy ogółem na działalności (zysk)

489,68 zł
10.422,76 zł

Podjęte Uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia
Uchwała nr 1 z 25 maja 2010 r. w sprawie udzielenia absolutorium za 2009 r. Zarządowi
Stowarzyszenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2009
Uchwała nr 2 z 25 maja 2010 r. w sprawie odwołania poprzedniego Zarządu oraz powołania nowego
Zarządu
Uchwała nr 3 z 25 maja 2010 r. w sprawie zmiany składu Komisji Rewizyjnej

Data sporządzenia : 01.03.2011 r.
Sporządził: Małgorzata Karasińska
1. Prezes Zarządu ...
2. Zastępca Prezesa Zarządu

/---/ Halina Majer.
/---/ Małgorzata Detko- Juraszczyk
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3. Członek Zarządu

/---/ Halina Bielecka
(podpisy Zarządu)
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