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Społecznej

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2017

• 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

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     ŁÓDZKIE

Gmina M. PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

Powiat M. PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

Ulica MODRZEWSKIEGO Nr domu 36 A Nr lokalu 15

Miejscowość PIOTRKÓW 
TRYBUNALSKI

Kod pocztowy 97-300 Poczta PIOTRKÓW TRYBUNALSKI Nr telefonu 604659032

Nr faksu E-mail 
fundacjamiastokotow@gmail
.com

Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2016-09-09

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 10160888700000 6. Numer KRS 0000463278

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

Dagmara Roszkowska Prezes Zarządu Fundacji TAK

Katarzyna Karewicz Członek Zarządu 
Fundacji

TAK

Małgorzata Świtalska Wicperezes Zarządu 
Fundacji

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

Grażyna Kowalczyk Przewodniczący Rady 
Fundacji

TAK

Izabela Ziubińska Członek Rady Fundacji TAK

Agnieszka Taflińska Członek Rady Fundacji TAK

FUNDACJA "MIASTO KOTÓW"

Druk: MPiPS 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

Fundacja została powołana w celach: 
a) wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 
b) niesienia pomocy porzuconym i krzywdzonym zwierzętom,
c) poprawy warunków bytowania zwierząt,
d) udzielania pomocy placówkom i osobom fizycznym niosącym pomoc 
zwierzętom bezdomnym,
e) działania na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt,
f) ochrony środowiska i ochrony zwierząt,
g) działań w zakresie nauki, edukacji, oświaty i wychowania,
h) promocji i organizacji wolontariatu.

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych organizacji na 
podstawie statutu organizacji)                       

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
a) prowadzenie działalności adopcyjnej (znajdowanie zwierzętom nowych 
domów),
b) popularyzację idei „domu tymczasowego” dla zwierząt,
c) organizowanie sieci „domów tymczasowych” dla zwierząt,
d) działalność edukacyjną, informacyjną, propagandową w zakresie opieki 
nad zwierzętami domowymi i wolno żyjącymi,
e) działania  na  rzecz  kształtowania  ekosystemu  miejskiego  w  sposób  
przyjazny  dla wolno żyjących zwierząt,
f) współpracę z instytucjami państwowymi, samorządowymi oraz tymi 
organizacjami pozarządowymi w zakresie realizacji celów Fundacji, 
g) diagnostykę, leczenie, rehabilitację zwierząt skrzywdzonych, 
porzuconych, przekazanych Fundacji w formie darowizny lub wykupionych 
przez Fundację,
h) działania zmierzające do ograniczenia populacji zwierząt niechcianych, 
i) zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji,
j) pozyskiwanie dotacji z UM i UE,
k) współpracę z osobami prywatnymi w zakresie pomocy posiadanym 
przez nich zwierzętom,
l) promocję i reklamę działań związanych z celami fundacji,
m) działalność wydawniczą, w tym szczególnie wydawanie oraz 
rozprowadzanie folderów, broszur, ulotek,
n) działalność w Internecie,  w tym szczególnie tworzenie i prowadzenie 
stron www,

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1.Zwalczanie bezdomności zwierząt oraz pomoc porzuconym i skrzywdzonym zwierzętom
W okresie sprawozdawczym w ramach wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, 
poprawy warunków bytowania zwierząt oraz ochrony środowiska (poprzez regulację ekosystemu 
miejskiego, którego część stanowią wolno żyjące koty):
- wykastrowano/wysterylizowano 102 bezdomne i wolno żyjące koty i kocice,
- pod opieką Fundacji przebywało 128 zwierząt  (wszystkie objęto kompleksową opieką weterynaryjną 
lub doraźną na prośbę społecznych opiekunów kotów wolno żyjących),
- 63 kotom znaleziono nowy dom.  
Z infrastruktury ogłoszeniowej Fundacji oraz pracy wolontariuszy korzystały także osoby prywatne 
poszukujące domów dla kotów. Fundacja wspierała je w zależności od potrzeb wykonując fotografie 
kotów, opracowując ogłoszenia adopcyjne, zamieszczając ogłoszenia na portalach ogłoszeniowych, 
finansując opiekę weterynaryjna lub zabiegi kastracji, służąc transportem oraz użyczając sprzęt 
fundacyjny (klatki, transportery , żywołapki itp.)
W ramach współpracy z Urzędem Miasta Piotrkowa Tryb. Fundacja zorganizowała spotkanie dla 
mieszkańców miasta w celu przybliżenia im treści programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
opracowanego przez UM na rok 2017. Wydarzenie odbyło się 21 października w Miejskim Ośrodku 
Kultury.  Miało formę punktu informacyjnego  pt. „Koty wolno żyjące w mieście”.   W wydarzeniu 
uczestniczyły lokalne media.
Dodatkowo Fundacja na co dzień, w kontaktach bezpośrednich lub telefonicznie, udzielała karmicielom 
porad prawnych, informowała o obowiązkach ustawowych nałożonych na samorządy w zakresie opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi i wolno żyjącymi. 
2.Pomoc kotom wolno żyjących
W ramach poprawy warunków bytowania kotów wolno żyjących Fundacja utrzymywała stały kontakt z 
lokalnymi karmicielami miejskich kotów, organizując, w miarę zgłaszanych potrzeb, pomoc. 
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Wolontariusze fundacji uczestniczyli w interwencjach na terenie Piotrkowa, w ramach których leczono 
zwierzęta wolno bytujące lub otaczano stałą lub czasową opieką fundacyjną. Fundacja oferowała 
karmicielom także pomoc w postaci bud rozstawionych na terenie osiedli w miejscach wskazanych 
przez opiekunów kotów oraz karmy uzyskanej w ramach darowizn. W roku 2017 wolontariusze 
Fundacji zbudowali i rozdysponowali wśród karmicieli 50 budek styropianowych i 3 budy drewniane.
3. Promocja i organizacja wolontariatu
Fundacja w roku 2017 kontynuowała  propagowanie idei wolontariatu na rzecz potrzebujących kotów i 
rozwoju sieci wolontarystycznej w obrębie organizacji. Organizacja prowadziła akcje aktywizujące 
lokalnych miłośników kotów oraz sympatyków na portalach społecznościowych do pomocy jako e-
wolontariusze, copywriterzy, artyści, nauczyciele itp.  
W sumie w roku 2017 FMK posiadała  13 domów tymczasowych (DT) działających na zasadzie 
wolontariatu, pod opieką których znajdowało się od jednego do kilkunastu kotów. Zadaniem DT była 
opieka behawioralna i weterynaryjna nad podopiecznymi fundacji oraz prowadzenie procesu 
adopcyjnego zgodnego z wymogami Fundacji z osobami zainteresowanymi adopcją kota.
Wśród wolontariuszy FMK w roku 2017 istniała grupa 20 osób wspomagających prace Fundacji zdalnie 
(tzw. e-wolontariusze). Do ich obowiązków należało systematyczne zamieszczanie ogłoszeń 
adopcyjnych na bezpłatnych portalach ogłoszeniowych dostępnych w Internecie, w tematycznych 
grupach na portalach społecznościowych oraz opieka nad profilami/kontami w mediach 
społecznościowych.
Wszyscy członkowie Fundacji także pracowali w organizacji na zasadzie wolontariatu.
Wolontariusze FMK oraz osoby zaprzyjaźnione z Fundacją zbudowały 50 bud styropianowych dla kotów 
wolno żyjących, które były dystrybuowane wśród zainteresowanych karmicieli na terenie Piotrkowa 
Trybunalskiego.
Fundacja nawiązała współpracę z Aresztem Śledczym w Piotrkowie Trybunalskim, w ramach której 
osadzeni aresztu zbudowali 3 drewniane budy dla kotów wg przedstawionego przez FMK projektu. 
Budy trafiły do opiekunów kotów wolno żyjących na terenie Piotrkowa Trybunalskiego i Sulejowa.

4. Współpraca z instytucjami, edukacja,  działania promocyjne, wydawnictwa własne
W roku 2017 Fundacja współpracowała w zakresie działań edukacyjnych z Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w Piotrkowie Trybunalskim, Ośrodkiem Edukacji Artystycznej Miejskiego Ośrodka 
Kultury, Biblioteką Pedagogiczną, szkołami, przedszkolami oraz Urzędem Miasta w Piotrkowie Tryb. 
Prowadziła zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży oraz jedno spotkanie informacyjne dla 
mieszkańców miasta. Zorganizowała 14 spotkań i innych form edukacyjnych, w tym 3 zajęcia dla 
młodzieży gimnazjalnej z zoologiem i trenerem zwierząt Ewą Pawlikowską pod hasłem „Bezdomność 
zwierząt. Możesz to zmienić!”, 3 spotkania edukacyjne dla przedszkolaków w ramach współpracy z 
Uniwersytetem Jana Kochanowskiego pod nazwą „Ferie z UJK”, 6 zajęć literackich z wykorzystaniem 
teatrzyku Kamishibai  „Kotka Milusia” we współpracy z pedagogami Biblioteki Pedagogicznej w 
Piotrkowie, w których uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej klas I-III, 1 zajęcia edukacyjne w 
Przedszkolu Samorządowym nr 26 zorganizowane z okazji Dnia Kota oraz 1 spotkanie z mieszkańcami.  
Fundacja działania edukacyjne prowadziła również w ramach treści publikowanych na stronie 
internetowej FMK oraz na portalach społecznościowych w postaci postów i infografik.
W roku 2017 Fundacja wydała trzy broszury informacyjne dla opiekunów kotów. Każda z nich dotyczyła 
istotnego i aktualnego tematu z punktu widzenia opieki nad kotami domowymi i wolno żyjącymi. 
Wydano broszury: „Koty miejskie”, „Żywienie kota”, „Kastracja”. Broszury zostały rozdystrybuowane na 
spotkaniach edukacyjnych oraz w przychodniach weterynaryjnych i sklepach zoologicznych.  Broszury 
zostały wydane w ramach porozumienia z Urzędem Miasta na działania edukacyjne. Dodatkowo 
opracowano i wydano ulotki informacyjne dotyczące działalności Fundacji oraz zakładki do książek 
informujące promujące możliwość przekazania 1% podatku na FMK jako organizację OPP.
FMK aktywnie przez cały rok promowała swoją działalność oraz realizowała statutowe cele 
wykorzystując różnorodne narzędzia internetowe. Szczególna dbałość przykładała do systematycznej 
aktualizacji serwisu internetowego (miastokotow.pl) oraz profili na portalach społecznościowych: 
Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram.  Media społecznościowe posłużyły nie tylko do promowania 
działań Fundacji, ale również do wymiany doświadczeń z innymi organizacjami.
Przedstawiciele Fundacji uczestniczyli w audycjach radiowych lokalnej rozgłośni Strefa FM.
Fundacja współpracowała z platformami internetowymi wspierającymi schroniska i fundacje, 
platformami pomocowymi jak np. RatujemyZwierzaki.pl (wyodrębnione z Siepomaga.pl), 
Charytatywni.allegro.pl, Pomagam.pl
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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 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)

75

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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)

W ramach wspierania działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, poprawy warunków 
bytowania zwierząt oraz ochrony środowiska (poprzez regulację ekosystemu miejskiego, którego 
część stanowią wolno żyjące koty):
- wykastrowano/wysterylizowano 102 bezdomne i wolno żyjące koty i kocice,
- pod opieką Fundacji przebywało 128 zwierząt  (wszystkie objęto kompleksową opieką 
weterynaryjną lub doraźną na prośbę społecznych opiekunów kotów wolno żyjących),
- 63 kotom znaleziono nowy dom.

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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.), a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać 
informację na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

W roku 2017 Fundacja 
współpracowała w 
zakresie działań 
edukacyjnych z 
Uniwersytetem Jana 
Kochanowskiego w 
Piotrkowie 
Trybunalskim, 
Ośrodkiem Edukacji 
Artystycznej Miejskiego 
Ośrodka Kultury, 
Biblioteką 
Pedagogiczną, 
szkołami, 
przedszkolami oraz 
Urzędem Miasta w 
Piotrkowie Tryb. 
Zorganizowała 
czternaście spotkań i 
innych form 
edukacyjnych. Fundacja 
działania edukacyjne 
prowadziła również w 
ramach treści 
publikowanych na 
stronie internetowej 
FMK oraz na portalach 
społecznościowych w 
postaci postów i 
infografik. 
Przedstawiciele 
Fundacji uczestniczyli w 
audycjach radiowych o 
charkterze 
edukacyjnym w lokalnej 
rozgłośni.

85.59.B
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ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

W ramach wspierania 
działań w zakresie 
zwalczania 
bezdomności zwierząt, 
poprawy warunków 
bytowania zwierząt 
oraz ochrony 
środowiska (poprzez 
regulację ekosystemu 
miejskiego, którego 
część stanowią wolno 
żyjące koty)  Fundacja  
Miasto Kotów 
podejmowała działania 
w zakresie diagnostyki, 
leczenia i rehabilitacja 
zwierząt 
skrzywdzonych, 
porzuconych oraz 
przekazanych Fundacji. 
W 2107 roku pod 
opieką Fundacji 
przebywało 128 
zwierząt  (wszystkie 
objęto kompleksową 
opieką weterynaryjną 
lub doraźną na prośbę 
społecznych opiekunów 
kotów wolno żyjących). 
Ponadto 
wykastrowano/wysteryl
izowano 102 bezdomne 
i wolno żyjące koty i 
kocice.

75.00.Z
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4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

W ramach wspierania 
działań w zakresie 
zwalczania 
bezdomności zwierząt, 
poprawy warunków 
bytowania zwierząt 
oraz ochrony 
środowiska (poprzez 
regulację ekosystemu 
miejskiego, którego 
część stanowią wolno 
żyjące koty) Fundacja  
prowadziła działalnoścć 
adopcyjną 
(znajdowanie 
zwierzętom nowych 
domów) poprzez 
tworzenie i 
prowadzenie tzw. 
domów tymczasowych, 
które są alternatywą 
dla przepełnionych 
schronisk dla zwierząt.  
W ramach poprawy 
warunków bytowania 
kotów wolno żyjących 
Fundacja utrzymuje 
ponadto stały kontakt z 
lokalnymi karmicielami 
miejskich kotów, 
organizując, w miarę 
zgłaszanych potrzeb, 
pomoc. Wolontariusze 
fundacji uczestniczą w 
interwencjach na 
terenie Piotrkowa, w 
ramach których leczone 
są zwierzęta wolno 
bytujące lub otaczane 
stałą lub czasową 
opieką fundacyjną. 
Fundacja oferuje  
karmicielom także 
pomoc w postaci bud 
rozstawionych na 
terenie osiedli w 
miejscach wskazanych 
przez opiekunów kotów 
oraz karmy.

94.99.Z
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także kodu/ów PKD 2007 
odpowiadającego/ych tej działalności. Jeśli organizacja prowadzi 
więcej niż 3 rodzaje działalności odpłatnej, należy podać informację 
na temat trzech głównych rodzajów działalności (podanie 
maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

ekologia i ochrona 
zwierząt oraz ochrona 
dziedzictwa 
przyrodniczego

W roku 2017 Fundacja 
współpracowała w 
zakresie działań 
edukacyjnych mi.in. z 
Urzędem Miasta w 
Piotrkowie Tryb. 
Prowadziła zajęcia 
edukacyjne dla dzieci i 
młodzieży oraz jedno 
spotkanie informacyjne 
dla mieszkańców 
miasta. Fundacja 
wydała ponadto na 
mocy porozumienia z 
UM trzy broszury 
informacyjne dla 
opiekunów kotów. 
Każda z nich dotyczyła 
istotnego i aktualnego 
tematu z punktu 
widzenia opieki nad 
kotami domowymi i 
wolno żyjącymi. 
Wydano broszury: 
„Koty miejskie”, 
„Żywienie kota”, 
„Kastracja”. Broszury 
zostały 
rozdystrybuowane na 
spotkaniach 
edukacyjnych oraz w 
przychodniach 
weterynaryjnych i 
sklepach zoologicznych.

85.59.B

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, 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

Druk: MPiPS 8

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm
http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników/zysków i strat) 100,144.94 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 98,144.94 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 2,000.00 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 0.00 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 78,231.67 zł

0.00 zł

78,231.67 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 2,000.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) ze środków państwowych funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 19,913.27 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 19,913.27 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 0.00 zł
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 4,587.15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -262.70 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

3.3. 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

3.4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez podatników 
podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała najwięcej środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 100,176.46 zł 19,913.27 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

93,557.79 zł 19,913.27 zł

2,262.70 zł 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

4,355.97 zł

0.00 zł 0.00 zł

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: 

1 Działanie w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt, poprawy warunków bytowania zwierząt 
oraz ochrony środowiska (poprzez regulację ekosystemu miejskiego, którego część stanowią 
wolno żyjące koty).

19,913.27 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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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 świadczące usługi 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

1.2. 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

0.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

0.00 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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)

0.00 osób
3.2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres krótszy niż 30 
dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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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

- wynagrodzenie zasadnicze

0.00 zł

0.00 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

0.00 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 0.00 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną działalnością 
pożytku publicznego

0.00 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną działalnością 
gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
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)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

34.00 osób

3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji  OKw 
okresie sprawozdawczym) 

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

6.00 osób

28.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6
 miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami dotyczącymi 
poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji, wówczas należy wpisać 
te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł

VIII. 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. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX. Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

11. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz 
wynagrodzenia wypłaconego osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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X. Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co najmniej 20% 
ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

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

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z dnia 29 
września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) lub 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku badania 
sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 2852)

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

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

organizacji

Małgorzata Świtalska - 
Wiceprezes Zarządu Fundacji 

Miasto Kotów 09.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Druk: MPiPS 14


