SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności
Towarzystwo Opieki nad Zwierzętami ,,FAUNA”
w roku 2008
1.Nazwa organizacji :Towarzystwo Opieki na Zwierzętami ,,FAUNA”
2.Siedziba: 41-700 Ruda Śląska ul. Bujoczka
3.Data rejestracji w KRS :03.04.2001 numer :KRS 0000003109
4 Regon: 273106244
NIP: 641 14 671
5.Zarząd TOZ ,,FAUNA” :
-Prezes-Beata Drzymała Kubiniok, zam. Ruda Śląska ul. Niedurnego 38/50

-W-ce Prezes- Małgorzata Skórnik, zam. Ruda Śląska ul. Nowa 2
-Sekretarz/Skarbnik- Danuta Wesoła Opeldus, zam. Ruda Śląska
ul. Obrońców Westerplatte 13c/1
-Członek Zarządu -Joanna Nawa, zam. Ruda Śląska ul. Chłopska 34
-Członek Zarządu- Gabriela Bogurska, zam. Ruda Śląska ul. Marzanny 4
-Członek Zarządu-Marian Długaj, zam. Katowice ul. Józefowska 118a/58
-Członek Zarządu- Grzegorz Kocot, zam.Ruda Śląska ul.Wolności 20/58
6.Cele statutowe
-opieka nad zwierzętami porzuconymi,bezdomnymi i potrzebującymi pomocy;
-powszechna edukacja ekologiczna,szczególnie ukierunkowana na problematykę
humanitarnego traktowania zwierząt ;
-zwalczanie przejawów niehumanitarnego traktowania zwierząt;
-działania na rzecz gatunków dziko żyjących.
7.Przedmiot działalności statutowej
Odpłatna działalność statutowa ( 91 33)- działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
Nieodpłatna działalność statutowa (91 33)- działalność pozostałych organizacji
członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.
TOZ ,,FAUNA”nie prowadzi działalności gospodarczej.
8.Przychody
Ogółem przychody za rok 2008
– środki uzyskane z Urzędów Miast
– wpływy z darowizn gotówkowych
– wpływy ze składek członkowskich
– z wpłat 1% na rzecz opp

854 785,87 zł, w tym:
400 227,98 zł
99 268,72 zł
658,00 zł
308 556,62 zł

z WUP – refundacja kosztów
zastępczej służby wojskowej
– odsetki od środków pieniężnych
– zbiórki publiczne
- darowizny gotówkowe
- środki FIO
–

3 844,47 zł
7 228,16 zł
21 409,60 zł
99 268,72 zł
13 592,32 zł

TOZ „FAUNA” uzyskało ponadto darowizny rzeczowe o łącznej wartości 22 017,02 zł.
9.Koszty
Koszty z tytułu działalności statutowej wyniosły ogółem 554 643,20 zł
Koszty administracyjne wyniosły 40 226,36 zł
Koszty z tytułu działalności nieodpłatnej ( edukacja humanitarna ) wyniosły 22 579,53 zł
Koszty z tytułu działalności odpłatnej 532 063,67 zł
Koszty poniesione w ramach inwestycji na terenie Społecznego Schroniska dla Zwierząt
im. św. Franciszka z Asyżu w Rudzie Śląskiej wyniosły w 2008 roku 35 796,06 zł.
10.Zatrudnienie
Organizacja zatrudnia pracowników do realizacji działalności statutowej , tj. prowadzenia
Społecznego Schroniska dla Zwierząt w Rudzie Śląskiej.
Osobowy fundusz płac obejmował w 2008 roku średnio 16 pracowników ( 15 etatów ) :
kierownika schroniska ( 1 etat ), zastępcy kierownika ( 1 etat ), trzech inspektorów
interwencyjnych-kierowców ( 3 etaty ) oraz siedmiu pielęgniarzy zwierząt
– pracowników fizycznych ( 6,5 etatu ), trzech pielęgniarzy zwierząt ( 2,5 etatu )
i konserwatora ( 1 etat ).
Bezosobowy fundusz płac obejmował średnio dwie osoby w skali miesiąca.
Suma kwot wypłaconych w 2008 roku w ramach funduszu płac wyniosła wraz
z narzutami 282 392,87 zł. Pracownikom nie wypłacono żadnych nagród ani premii .Na
wynagrodzenie składa się kwota brutto zgodna z zawartymi umowami o pracę oraz
dodatkami za zastępstwa i pracę w godzinach nocnych.
Członkowie Zarządu i pozostałych organów stowarzyszenia nie pobierają wynagrodzenia
za swoja działalność.
Wynagrodzenie pracowników Schroniska kształtowało się następująco:
-kierownik schroniska 2 300 zł
-zastępca kierownika 1 700 zł
-inspektor-kierowca
1 400 zł
-pielęgniarz zwierząt – pracownik fizyczny
1 230 zł ( plus ustawowy 20 % dodatek za pracę w godzinach nocnych)
-pielęgniarz zwierząt 1 330 zł

-konserwator
1 330zł
- umowy zlecenia / o dzieło : informatyk ( aktualizacje strony www - 200,00 zł
miesięcznie ; prowadzenie księgowości - 1387,00 zł miesięcznie )
11.Informacje dodatkowe
TOZ,,FAUNA” nie zaciągało, ani nie udzielało w 2008 roku żadnych pożyczek
pieniężnych, nie nabywało tez żadnych nieruchomości ,obligacji, udziałów ani akcji.
TOZ,,FAUNA” wykonywało w 2008 roku odpłatną działalność w zakresie realizacji
swoich zadań statutowych (opieka nad bezdomnymi zwierzętami, prowadzenie
Schroniska dla Zwierząt i Pogotowia Interwencyjnego).
TOZ,,FAUNA” oprócz rachunku bieżącego posiadało również w 2007 roku rachunek
oszczędnościowy- depozytowy w ING Bank Śląski, o numerze :
40 1050 1331 1000 0022 7514 6534.
12.Kontrole
W 2008 roku przeprowadzono w Społecznym Schronisku dla Zwierząt Towarzystwa
Opieki nad Zwierzętami „FAUNA” następujące kontrole :
a) 22.01.2008 r. Kontrola Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach kontrola sanitarno weterynaryjna schroniska;
b) 22.01.2008 r. Kontrola Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach kontrola dot. przetwarzania i wykorzystania w żywieniu utrzymywanych zwierząt
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
c) 20.05.2008 r. Kontrola Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego - kontrola
sprawdzająca;
d) 26.06.2008 r. 22.01.2008 r. Kontrola Państwowego Inspektoratu Weterynarii
w Katowicach - kontrola dot. przetwarzania i wykorzystania w żywieniu utrzymywanych
zwierząt ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego;
e)26.06.2008 r. wizytacja Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach - dot.
raportu za rok 2007;
f) 11.08.2008 r. Kontrola Państwowego Inspektoratu Weterynarii w Katowicach kontrola dot. przetwarzania i wykorzystania w żywieniu utrzymywanych zwierząt
ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.
Sporządziła :
Beata Drzymała Kubiniok
dnia 23.03.2009 r.

Zatwierdził Zarząd TOZ „FAUNA” w składzie :
1.Joanna Nawa
2.Grzegorz Kocot
3.Gabriela Bogurska
4.DanutaWesoła Opeldus
5.Małgorzata Skórnik
6.Marian Długaj
7.Beata Drzymała Kubiniok

