
Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji

STOWARZYSZENIE OAZA DLA ZWIERZĄT MIELEC UL. KRAŃCOWA 11 39-300 MIELEC MIELEC PODKARPACKIE

2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony

Nieograniczony w czasie

3) okres objęty sprawozdaniem finansowym

01-01-2021  do 31-12-2021

4) czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności przez jednostkę w dającej się przewidzieć
przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności

SPRAWOZDANIE ZOSTAŁO SPORZĄDZONE PRZY ZAŁOŻENIU KONTYNUOWANIA DZIAŁALNOŚCI PRZEZ
STOWARZYSZENIE. BRAK ZAGROŻEŃ.

5) omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku
finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru

Stowarzyszenie stosuje następujące zasady rachunkowości przewidziane día jednostek mikro
1. wycena wszystkich pozycji bilansu w cenie nabycia lub koszcie wytworzenia,
2. sporządzą sprawozdanie wg załącznika 6 ustawu o rachunkowści

Data sporządzenia: 2022-06-08

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Andrzej Świderek

SADOWSKA-KOWALIK EWA 
TARNAWSKA-RÓG LUCYNA 
CHLOST JAKUB 
WÓJTOWICZ LESZEK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Narodowy Instytut 
Wolności - Centrum 

Rozwoju 
Społeczeństwa 
Obywatelskiego

                      Roczne sprawozdanie merytoryczne z działalności
                      organizacji pożytku publicznego

                    

za rok 2021

• 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 2022-10-13

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina MIELEC

Powiat MIELECKI

Ulica UL. KRAŃCOWA Nr domu 11 Nr lokalu 

Miejscowość MIELEC Kod pocztowy 39-300 Poczta MIELEC Nr telefonu 888668536

Nr faksu E-mail schroniskopiesikot@gmail.com Strona www 

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego

2019-10-11

2021-07-02

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 38186633600000 6. Numer KRS 0000758868

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

Ewa Sadowska-Kowalik Prezes TAK

Lucyna Tarnawska-Róg członek TAK

Jakub Chlost członek 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

Małgorzata Tarnawska członek TAK

Pieróg Tomasz członek TAK

Ostrowska Magdalena członek TAK

STOWARZYSZENIE OAZA DLA ZWIERZĄT MIELEC

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-13 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

• Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego obchodzenia się ze 
zwierzętami oraz zapewnienie im niezbędnych warunków bytowych.
• Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze szczególnym uwzględnieniem 
zwierząt przebywających w schroniskach. 
• Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony zwierząt i przestrzegania 
prawa w tym obszarze.
• Zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich 
obronie i niesienie im pomocy,
• Aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
• Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw w 
dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z 
właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
• Współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i 
ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,

10. Sposób realizacji celów statutowych organizacji

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

1. zwalczanie przejawów znęcania się nad zwierzętami, działanie w ich 
obronie i niesienie im pomocy,
2. aktywne działanie w zakresie przestrzegania praw zwierząt,
3. sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i praw 
w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, w tym współdziałanie z 
właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt,
4. współdziałanie z właściwymi instytucjami w zakresie ujawniania i 
ścigania przestępstw oraz wykroczeń naruszających prawa zwierząt,
5. występowanie z inicjatywami w zakresie wydawania przepisów 
dotyczących praw zwierząt oraz współuczestniczenie w tworzeniu aktów 
prawnych z tym związanych,
6. prowadzenie działań zmierzających do zmniejszenia populacji 
bezdomnych zwierząt,
7. tworzenie schronisk dla bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich we 
własnym zakresie oraz działanie na rzecz tworzenia schronisk dla 
bezdomnych zwierząt i prowadzenie ich w formie zleconej,
8. organizowanie i prowadzenie lecznic i klinik dla zwierząt,
9. współpracę z władzami oświatowymi i szkolnymi w zakresie 
wychowania młodzieży szkolnej w duchu humanitarnego stosunku do 
zwierząt,
10. popieranie prac naukowych w zakresie ochrony i opieki nad 
zwierzętami lub ochrony środowiska,
11. prowadzenie akcji adopcyjnych zwierząt, w szczególności 
przebywających w schroniskach,
12. prowadzenie aukcji i zbiórek publicznych w celu pozyskiwania środków 
na cele statutowe,
13. propagowanie i organizowanie szkoleń dla społecznych i etatowych 
inspektorów do spraw ochrony zwierząt, 
14. organizacje wolontariatu w oparciu o ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 
roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w szczególności 
na rzecz schroniska.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych działań podjętych przez organizację

Stowarzyszenie prowadziło działalność w dwóch podstawowych obszarach:
A – prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
B – opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie Gminy Miejskiej Mielec.
W ramach tych obszarów była też prowadzona działalność edukacyjna w zakresie ochrony zwierząt i opieki nad psami i kotami w 
domu.

A – prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt
Stowarzyszenie zapewniało opiekę zwierzętom bezdomnym i zapobieganie bezdomności zwierząt poprzez prowadzenie 
schroniska dla zwierząt, w lokalu udostępnionym przez Gminę Miejską Mielec, który znajduje się przy ulicy Targowej 11 w 
Mielcu. W tym celu realizowało:
a) przeciwdziałanie bezdomności zwierząt,
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b) zapewnienie opieki zwierzętom bezdomnym,
c) zapobieganie wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych,
d) poszukiwanie właścicieli bezdomnych zwierząt,
e) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec zwierząt bezdomnych,
f) zapewnienie porządku i bezpieczeństwa mieszkańcom gminy.

Działania mające na celu zapobieganie bezdomności zwierząt polegały w szczególności na:
a) odławianiu bezdomnych zwierząt oraz zapewnieniu im miejsca w schronisku dla zwierząt,
b) objęciu opieką zwierząt przebywających w schronisku poprzez zapewnienie im odpowiednich warunków bytowania, w tym 
zapewnienie opieki weterynaryjnej,
c) obligatoryjnej sterylizacji i kastracji zwierząt przebywających w schronisku,
d) elektronicznym znakowaniu psów i kotów przebywających w schronisku,
e) usypianiu ślepych miotów,
f) pozyskiwaniu nowych właścicieli dla zwierząt przebywających w schronisku,
g) wspomaganiu sterylizacji i kastracji psów i kotów posiadających właścicieli.

 W ramach powierzonego zadania oferent wykonywał następujące zadania:
a) całodobowe przyjmowanie i przetrzymywanie pochodzących z terenu Miasta Mielca zwierząt zagubionych, zabłąkanych i 
porzuconych lub z innych przyczyn bezdomnych, które w wyniku zdarzeń losowych nie były zdolne samodzielnie egzystować - 
nie było możliwości ustalenia ich właściciela lub
innej osoby, pod której opieką trwale dotąd pozostawały, w tym:
- prowadzenie całodobowego pogotowia umożliwiającego podejmowanie interwencji w zakresie udzielania pomocy rannym lub 
zagrażającym otoczeniu zwierzętom i w przypadku bezdomnych zwierząt domowych oraz kotów wolno żyjących przewożenie ich 
do schroniska, a w przypadku zwierząt dzikich przewożenie ich do odpowiednich ośrodków, lecznic lub do siedliska naturalnego 
występowania,
- podejmowanie interwencji niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia od Straży Miejskiej, pracownika Urzędu Miejskiego i innych 
upoważnionych podmiotów oraz dokonania wpisu do rejestru wyjazdów interwencyjnych,
- natychmiastowe powiadamiani Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadkach podejrzenia zwierzęcia o chorobę 
zakaźną, zwalczaną z urzędu oraz do przewiezienia zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce,
- udzielanie pomocy i wspieranie działań interwencyjnych Straży Miejskiej podejmowanych w zakresie udzielenia pomocy 
zwierzętom bezdomnym i dzikim,
- udzielanie pomocy weterynaryjnej zwierzętom poszkodowanym w wyniku zdarzeń drogowych i innych okoliczności,
- zapewnianie całodobowej opieki weterynaryjnej zwierzętom bezdomnym i dzikim przywiezionym z wypadków drogowych,
- wyłapywanie z terenu Miasta Mielca zwierząt bezdomnych w sposób stały,
- prowadzenie rejestru interwencji,
- zapewnienie urządzeń i środków, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane oraz bieżące ich konserwowanie lub zakup 
nowych,
- interwencyjne wyłapywanie z terenu Miasta Mielca zwierząt bezdomnych, stwarzających zagrożenie życia lub zdrowia ludzi i 
innych zwierząt oraz przewożenie ich do schroniska, a w przypadku zwierząt podejrzanych o wściekliznę – postępowanie 
zgodnie z dyspozycjami Powiatowego Lekarza Weterynarii,
- usypiania zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt, 
b) przyjmowanie psów i kotów od właścicieli – mieszkańców Miasta Mielca, którzy z określonych
i udokumentowanych przyczyn nie mogli sprawować nad nimi dalszej opieki,
c) przyjmowanie pochodzących z terenu Miasta Mielca wolno żyjących kotów wymagających udzielenia pomocy weterynaryjnej,
d) przyjmowanie zwierząt odebranych czasowo na podstawie decyzji Prezydenta Miasta Mielca,
e) prowadzenie profilaktyki w zapobieganiu chorobom zakaźnym zwierząt,
f) zapewnienie zwierzętom przebywającym w schronisku całodobowej opieki weterynaryjnej, 
g) sprawowanie humanitarnej opieki nad zwierzętami przebywającymi w schronisku, polegającym na
zapewnieniu właściwych dla danego gatunku zwierząt warunków bytowania i żywienia, w tym między
innymi: 
• odpowiedniego pożywienia,
• stałego dostępu do świeżej i zdatnej do picia wody,
• pomieszczeń, bud i wybiegów chroniących przed przegrzaniem i wyziębieniem oraz umożliwiające
• swobodną zmianę pozycji ciała zwierząt,
• suchych i czystych legowisk,
• oddzielnego utrzymywania suk od psów (dotyczy osobników niewysterylizowanych),
• oddzielnego utrzymywania zwierząt chorych i podejrzanych o chorobę,
• oddzielnych pomieszczeń dla suk ze szczeniętami,
• zapewnienia zwierzętom swobody ruchu poprzez wyprowadzanie ich na wybiegi/spacery,
h) zapewnienia niezbędnego i wykwalifikowanego personelu do bezpośredniej obsługi zwierząt
przebywających w schronisku,
i) rzetelnego i bieżącego prowadzenia dokumentacji weterynaryjnej, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami,
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} usypiania w sposób humanitarny zwierząt nieuleczalnie chorych, ciężko poranionych oraz ślepych miotów zgodnie z zapisami 
ustawy o ochronie zwierząt, w przypadku wystąpienia takiej konieczności oraz prowadzenie w tym zakresie szczegółowej 
dokumentacji,
k) znakowania bezdomnych psów i kotów zgodnie z przepisami i normami w tym zakresie poprzez wszczepianie elektronicznych 
czipów,
l) przeprowadzania kwarantanny zwierząt przyjętych do schroniska,
m) prowadzenia ewidencji w zakresie ilości zwierząt przyjmowanych do schroniska, poddanych stosownym szczepieniom i innym 
zabiegom weterynaryjnym, wydawanych do adopcji, oddawanych właścicielom, poddawanym sterylizacji z podziałem na płeć i 
rodzaj, ilości zwierząt odebranych czasowo, ilości zwierząt uśpionych i padłych wraz z informacją o przyczynie uśmiercenia i 
zgonu zwierzęcia, ilości interwencji z podziałem na psy i koty,
n) prowadzenia ewidencji przyjmowanych do schroniska wszelkiego rodzaju darów materialnych i środków finansowych,
o) prowadzenia programu adopcji zwierząt; 
p) oddawania zwierząt ich właścicielom,
q) zorganizowania i przeprowadzenia działań edukacyjnych mających na celu zapobieganie bezdomności zwierząt. 
r) przekazywania przedsiębiorcy posiadającemu stosowne zezwolenie na transport i utylizację zwłok zwierzęcych oraz odpadów 
medycznych i weterynaryjnych powstających na terenie schroniska, zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie,
s) przekazywania właściwemu przedsiębiorcy odpadów i innych nieczystości zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym 
zakresie,
t) odpowiedniego przechowywania i gospodarowania zapasami pożywienia dla zwierząt 
u) działań edukacyjnych, które prowadzone będą w szczególności poprzez:
• promowanie wolontariatu oraz funkcji opiekuna społecznego
• edukację młodzieży szkolnej w zakresie bezdomności i niekontrolowanego rozmnażania się zwierząt oraz promowanie 
właściwych postaw w drodze spotkań informacyjnych w szkołach oraz wizyt organizowanych w schronisku,
• propagowanie adopcji zwierząt bezdomnych,
• współpracę z pozostałymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt,
• prowadzenia strony internetowej schroniska, zawierającej między innymi informacje o zwierzętach przeznaczonych do adopcji, 
zwierzętach zaginionych oraz działaniach i akcjach organizowanych oraz przeprowadzanych przez schronisko,
v) utrzymywania w należytym stanie oraz uzupełniania zużywanego wyposażenia i bieżących napraw oraz konserwacji 
powierzonych przedmiotów, a także wykonywania zaleceń służb kontrolnych m.in. w zakresie przystosowania obiektu do 
warunków jakim musi odpowiadać schronisko,

1. Przyjmowanie zwierząt.
Do schroniska były przyjmowane z terenu Gminy Miejskiej Mielec  :
-zwierzęta bezdomne 
-zwierzęta domowe odebrane czasowo przez Prezydenta Miasta Mielca
-psy i koty od właścicieli w uzasadnionych przypadkach  
-koty wolno żyjące  wymagające  pomocy  weterynaryjnej
-psy i koty ranne w wypadkach drogowych 
- psy i koty stwarzające zagrożenie dla życia ludzi i zwierząt.
Prowadzony był rejestr  zwierząt przyjętych do schroniska  zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

2. Opieka  weterynaryjna w schronisku polegała na:
- współpracy z lekarzem   weterynarii  na leczenie zwierząt przebywających w schronisku,  profilaktykę zapobiegającą chorobom 
zakaźnym  oraz   sterylizację i kastrację psów/kotów właścicielskich.
W tym celu w budynku głównym  znajduje się gabinet weterynaryjny , w którym to lekarz  co najmniej dwa razy w tygodniu  
przeglądał  zwierzęta, wymagające leczenia, szczepienia itp.. Natomiast na planowane zabiegi weterynaryjne psy i koty  były 
dowożone do  lecznicy. 
Na podstawie umowy o pracę zatrudniony był technik weterynarii, który sprawował bezpośrednią opiekę nad zwierzętami. 
Stowarzyszenie prowadziło dokumentację weterynaryjną zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. 

3.  Sterylizacja/ kastracja 
1.  Kastracja / sterylizacja zwierząt w schronisku odbywała się poprzez planowe zabiegi weterynaryjne psów i kotów dorosłych i 
właścicielskich, których wiek lub stan zdrowia umożliwia przeprowadzenie zabiegu. Rozliczenie z weterynarzem będzie na 
podstawie rejestru wykonanych zabiegów na kotach dostarczonych przez osoby zarejestrowane  w prowadzonym przez 
Stowarzyszenie rejestrze . 

4. Żywienie 
Zwierzętom zapewniano właściwe żywienie zgodnie z potrzebami gatunku w ilości odpowiedniej do potrzeb osobnika. Karma 
była pozyskiwana  ze zbiórek , sponsorów,  darowizn i  oraz kupowana. W szczególności kupowana była karma weterynaryjna lub 
specjalistyczna.

5. Wyłapywanie zwierząt bezdomnych na terenie miasta Mielec odbywało się poprzez całodobowe przyjmowanie  zgłoszeń   
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dotyczących zwierząt rannych (pies/kot)na terenie miasta Mielca. Mieszkańcy telefonicznie lub bezpośrednio do schroniska 
zgłaszali potrzebę interwencji dotyczące zwierząt. Interwencje były podjęta niezwłocznie.
Planowe odławianie bezdomnych psów/kotów z terenu miasta Mielec odbywało się będzie w godz. od   6:00 do 20:00, przez 6 
dni w tygodniu.  W pozostałe dni świąteczne (wolne od pracy) interwencje były realizowane wyłącznie w przypadku zwierząt 
rannych lub zagrażających życiu ludzi lub innych zwierząt. 

6. Zapewnienie optymalnych warunków bytowych dla zwierząt 
W  schronisku psy i  koty były przetrzymywane w oddzielnych pomieszczeniach aby  minimalizować stres u  zwierząt oraz 
ograniczyć rozprzestrzenianie się chorób zwierzęcych.
Po przyjęciu do schroniska  zwierzęta były umieszczane w pomieszczeniach przeznaczonych do izolacji i  poddawane zabiegom tj. 
odrobaczenie, odpchlenie, zaszczepienie przeciwko chorobom zakaźnym. Po okresie izolacji zwierzęta przenoszono do 
pomieszczeń grupowych lub oddzielnych boksów
gdzie będą łączone w grupy na podstawie ich charakteru , temperamentu i wieku, mając na uwadze zakaz łączenia 
niewykastrowanych przedstawicieli  płci przeciwnej. Psy były wypuszczane z kojców na wybiegi i wyprowadzane na spacery poza 
bramę schroniska. Na terenie schroniska znajdują się kontenery dla kotów z osiatkowanymi wybiegami zewnętrznymi.  
Zwierzętom  zapewniono stały dostęp do wody i karmę odpowiednia dla potrzeb gatunku. Pracownicy i wolontariusze 
zapewniali pozytywny  kontakt zwierząt z ludźmi poprzez zabawy, spacery i spędzanie czasu na wybiegu. 

Pomieszczenia, budy i wybiegi  były systematycznie czyszczone i odkażane. Ich wymiary  zapewniały zwierzętom swobodna 
zmianę pozycji ciała i będą chronić przed zimnem i upałem.   Zwierzętom zapewniono suche i czyste legowiska w budach 
wyściółka ze słomy w okresie zimowym. 
W przypadku wystąpienia choroby zwierzę zostanie odizolowane od pozostałych. 
Suce ze szczeniętami zapewniono oddzielne pomieszczenie.

Członkowie Stowarzyszenia Oaza dla zwierząt brali udział w szkoleniach  z zakresu prowadzenia schroniska,  przeprowadzanych 
interwencji i opieki nad zwierzętami domowymi i wolnożyjącymi w ramach szkoleń wewnętrznych (tzw. Stanowiskowych) oraz 
przez podmioty zewnętrzne. Ponadto trzech pracowników schroniska odbyło szkolenie wyłapywacza bezdomnych psów – hycel 
oraz uzyskało dyplom zgodny ze standardem ME.

Działania w zakresie edukacji. Stowarzyszenie Oaza dla zwierząt  organizowało   tzw, „Lekcje edukacyjne”, w których 
uczestniczyły dzieci i młodzież z Mielca. Lekcje odbywały  się na terenie schroniska lub na terenie  konkretnej szkoły z udziałem 
zwierząt ze schroniska.
Organizowaliśmy  akcję – „Spacer z psem ze schroniska” polegającą na wyprowadzeniu psów poza teren schroniska przez 
wolontariuszy oraz przyszłych nowych opiekunów co pozwoliło przybliżyć obowiązki przyszłym  właścicielom psów wynikające z 
posiadania zwierzęcia. Akcja prowadzona była przez cały ubiegły rok. 
W 2021 roku prowadzona była akcja „Godzina z kotem” polegająca na odwiedzaniu kotów przebywających w schronisku, 
zarówno dorosłych jak i młodszych, przebywających w „ Kocim przedszkolu”
Dla osób, które nie mogą adoptować zwierząt z różnych względów proponujemy „wirtualną adpocję”, polegającą na 
dokonywaniu dowolnych wpłat na wybrane przez siebie zwierzę.
Wyżej wymienione akcje mają ogromne znaczenie edukacyjne, a zarazem wychowawcze. Liczna grupa wolontariuszy w sposób 
stały współpracuje z mieszkańcami , co skutkuje większym udziałem społecznym  w ramach wolontariatu.
Stowarzyszenie na swoich stronach internetowych udostępniało informacje o zasadach postępowania ze zwierzętami 
domowymi, dietetyce itp. przy współpracy z takimi firmami jak Royal Canin czy Mars.
W dniach 25 i 26 września 2021  Stowarzyszenie zorganizowano „Dzień Otwarty Schroniska PIES I KOT”, które cieszyły się bardzo 
dużym zainteresowaniem ze strony mieszkańców miasta Mielca.
W dniu 8 grudnia 2021 roku zorganizowano Mikołajkowy Spacer z Psem, w którym wzięło udział wielu miłośników zwierząt.
Stowarzyszenie współpracuje z lokalnymi mediami: Radio Leliwa, W Cieniu Jupiterów, Korso, Nowiny, Gazeta Wyborcza Rzeszów, 
Tarnowska Telewizja Internetowa i inne. Współpraca ta będzie miała głównie charakter informacyjno-edukacyjny w zakresie 
zadań realizowanych w Schronisku Dla Bezdomnych Zwierząt w Mielcu oraz opieki nad zwierzętami.

8. Prowadzenie biura adopcyjnego, Prowadzono tzw. „biuro adopcyjne”, które miało za  zadanie prowadzenie strony 
internetowej, gdzie były umieszczane  zdjęcia zwierząt przeznaczonych do adopcji  wraz  z krótką charakterystyką każdego 
zwierzęcia. Pracownik do spraw adopcji aktywnie prowadził prezentację zwierząt do adopcji na portalach Facebook. Instagram, 
co znacznie zwiększyło zasięg informacji. 
Stowarzyszenie Oaza dla Zwierząt aktywnie promuje zwierzęta przebywające w  schronisku na stronie internetowej oraz na 
facebooku, gdzie liczba odbiorców postów to  91.450 użytkowników. Zamieszczane posty cieszą się dużym oddźwiękiem u 
obserwujących.
Biuro adopcyjne współpracowało z wolontariuszami , którzy byli szczególnie pomocni przy pielęgnacji zwierząt i sporządzaniu 
opisu zwierzęcia. 

9. Dbając o prawidłowe funkcjonowanie schroniska Stowarzyszenie zapewniło: 
-Konieczne naprawy bieżące  i konserwacje urządzeń  w tym celu prowadzić będzie Książkę Obiektu Budowlanego.
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- umowy z dostawami wody, energii  elektrycznej i gazu .
- umowy z uprawnionymi zakładami utylizacji odpadów .
Stowarzyszenie zawarło umowę ubezpieczeniową obiektu schroniska  od ognia i innych zdarzeń losowych jak również od 
następstw nieszczęśliwych wypadków   NW i OC
 Stowarzyszenie pozyskało do pracy w schronisku osoby skazane na prace społecznie użyteczne w 2021 roku było to 50 osób.

10. Współpraca
Stowarzyszenie współpracowało z innymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt, a także z Policją, 
Strażą Miejską, przedstawicielami Urzędu Miasta Mielca, Powiatową Inspekcją Weterynaryjną, kuratorem sądowym Sądu 
Rejonowego w Mielcu  oraz innymi podmiotami uprawnionymi do kontroli działań stowarzyszenia. Stowarzyszenie zakłada 
dobrą współpracę z całym społeczeństwem miasta Mielca.
Stowarzyszenie współpracowało z Rzeszowskim Stowarzyszeniem Ochrony Zwierząt (porozumienie o współpracy). Współpraca 
ta to wymiana doświadczeń, pomoc materialna i wsparcie adopcji psów i kotów ze schroniska w Mielcu. 

B – opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie gminy miejskiej Mielec.

Stowarzyszenie zapewniło opiekę wolnożyjącym kotom z terenu Gminy Miejskiej Mielec poprzez:
a) wydawanie karmy opiekunom społecznym,
b) zabiegi sterylizacji i kastracji,
c) umieszczanie budek w miejscach ich przebywania
d) promowanie właściwych postaw i zachowań wobec kotów wolnożyjących,
Działania mające na celu zapewnienie opieki wolnożyjącym kotom polegały na:
a) zakupie, magazynowaniu i wydawaniu karmy opiekunom społecznym,
b) wyłapywaniu, sterylizacji lub kastracji zwierząt i wypuszczeniu ich w miejscu odłowienia,
c) pozyskiwaniu nowych właścicieli dla wolnożyjących kotów,
W ramach realizacji opieki nad wolnożyjącymi kotami wykonawca:
a) prowadził rejestr interwencji,
b) zapewnił urządzenia i środki, za pomocą których zwierzęta będą wyłapywane,
c) zapewnił bieżącą konserwację urządzeń do odławiania zwierząt i zakupił nowych,
d) podejmował interwencję niezwłocznie po przyjęciu zgłoszenia od Straży Miejskiej, pracownika
Urzędu Miejskiego i innych upoważnionych podmiotów oraz dokonania wpisu do rejestru wyjazdów
interwencyjnych,
e) natychmiastowego powiadamiania Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w przypadkach podejrzenia zwierzęcia o chorobę 
zakaźną, zwalczaną z urzędu oraz do przewiezienia zwierzęcia we wskazane przez Powiatowego Lekarza Weterynarii miejsce,
f) zapewnił usypianie zwierząt zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie zwierząt w  przypadku wystąpienia 
takiej konieczności oraz prowadzenie w tym zakresie szczegółowej dokumentacji medycznej,
g) współpracował ze społecznymi karmicielami kotów wolno żyjących bytujących na terenie Miasta Mielca w zakresie 
dokarmiania i opieki nad zwierzętami, prowadzenie rejestru karmicieli wolno żyjących kotów i ilości wydanej karmy,
h) zorganizował i przeprowadził działania edukacyjne mające na celu promowanie wolontariatu oraz funkcji opiekuna 
społecznego zajmującego się kotami wolno żyjącymi.

Sterylizacja/ kastracja 
Kastracja / sterylizacja odbywał się poprzez:
• zabiegi weterynaryjne  kotów wolnożyjących i  dorosłych, których stan zdrowia nie uniemożliwia przeprowadzenie zabiegu
• podpisanie umowy z  gabinetem weterynaryjnym na terenie miasta Mielca  na przeprowadzenie zabiegów kastracji  i 
oznakowania kotów nacięciem. Stowarzyszenie w tym celu udostępniało klatki pułapki  karmicielom lub opiekunom kocich 
kolonii. Rozliczenie z gabinetami było na podstawie rejestru wykonanych zabiegów na kotach dostarczonych przez osoby 
zarejestrowane  w prowadzonym przez Stowarzyszenie rejestrze.

Żywienie 
Żywienie kotów wolno żyjących polegało na nieodpłatnym  przekazywaniu karmicielom zarejestrowanym w rejestrze 
prowadzonym przez Stowarzyszenie karmy dla kotów. Karma była przekazywana jedynie dla celów dokarmiania kolonii kocich na 
terenie miasta Mielec. 

Budki dla kotów.
Stowarzyszenie w uzgodnieniu ze społecznymi karmicielami kotów, organizacjami społecznymi zainteresowanymi dobrostanem 
kotów oraz władzami samorządowymi udostępniało budki dla kotów w szczególności w okresie zimowym.

Działania w zakresie edukacji. Stowarzyszenie Oaza dla zwierząt  zorganizowało   tzw., „Lekcje edukacyjne”, w których 
uczestniczyły dzieci i młodzież z Mielca. Lekcje odbywały się na terenie schroniska lub na terenie  konkretnej szkoły.
Stowarzyszenie na swoich stronach internetowych udostępniało informacje o zasadach postępowania z kotami wolnożyjącymi, 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

5

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

dietetyce itp. przy współpracy z takimi firmami jak Royal Canin czy Mars.
Stowarzyszenie współpracowało z lokalnymi mediami: Radio Leliwa, Hey Mielec, Korso, i inne. Współpraca ta miała głównie 
charakter informacyjno-edukacyjny na temat zadań realizowanych w zakresie opieki nad kotami wolnożyjącymi.

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 ekologia i ochrona zwierząt oraz 
ochrona dziedzictwa przyrodniczego

Prowadzenie schroniska dla bezdomnych 
zwierząt w Mielcu
Opieka nad kotami wolnożyjącymi na terenie 
Gminy Miejskiej Mielec
Przekazywanie informacji o ochronie zwierząt 
mieszkańcom Mielca i okolicznych gmin.
Działanie na rzecz właściwego i humanitarnego 
obchodzenia się ze zwierzętami oraz 
zapewnienie im niezbędnych warunków 
bytowych.
Działanie na rzecz dobrostanu zwierząt, ze 
szczególnym uwzględnieniem zwierząt 
przebywających w schroniskach. 
Edukacja społeczeństwa w zakresie ochrony 
zwierząt i przestrzegania prawa w tym obszarze.

94.99.Z 0,00 zł

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-10-13 7



0,00 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 706 000,00 zł

III. Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem zysków i strat) 800 501,53 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 800 496,54 zł

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

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 4,99 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 94 496,54 zł

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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

706 000,00 zł

0,00 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
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2.4. Z innych źródeł 4,99 zł

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 16 600,57 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,00 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 0,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 783 903,97 zł 0,00 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

783 895,97 zł 0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

8,00 zł

0,00 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% 
podatku dochodowego od osób fizycznych 0,00 zł 0,00 zł

w 
tym:

0,00 zł

91 257,64 zł

0,00 zł

3 238,90 zł

0,00 zł

0,00 zł

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)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

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

11 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

10,17 etatów

4 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0,00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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

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.
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2.1. Organizacja posiada członków

12 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0 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)

36 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 osób

36 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 370 912,14 zł

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

370 912,14 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

2 207,81 zł

28 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  w 
okresie sprawozdawczym) 

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)

15 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

15 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

12 osób

16 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

256 781,94 zł

256 781,94 zł

- nagrody

- premie

0,00 zł

0,00 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 114 130,20 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 0,00 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 370 912,14 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

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)

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 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

1 Ekologia i ochrona zwierząt Zapewnianie opieki zwierzętom 
bezdomnym i zapobieganie 
bezdomności zwierząt z terenu 
Gminy
Miejskiej Mielec, poprzez 
prowadzenie schroniska dla 
zwierząt, oraz wyłapywania 
bezdomnych zwierząt.

Prezydent Miasta Mielca 706 000,00 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

3 500,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w 
sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 

oświadczeń woli w imieniu organizacji

SADOWSKA-KOWALIK EWA
TARNAWSKA-RÓG LUCYNA Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

2022-10-13
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Informacja dodatkowa

1. informacje o wszelkich zobowiązaniach finansowych, w tym z tytułu dłużnych instrumentów finansowych, gwarancji i poręczeń lub
zobowiązań warunkowych nieuwzględnionych w bilansie ze wskazaniem charakteru i formy wierzytelności zabezpieczonych rzeczowo

BRAK INFORMACI DODATKOWYCH

2. informacje o kwotach zaliczek i kredytów udzielonych członkom organów administrujących, zarządzających i nadzorujących ze wskazaniem
oprocentowania, głównych warunków oraz wszelkich kwot spłaconych, odpisanych lub umorzonych, a także zobowiązań zaciągniętych w ich
imieniu tytułem gwarancji i poręczeń wszelkiego rodzaju ze wskazaniem kwoty ogółem dla każdej kategorii

BRAK INFORMACI DODATKOWYCH

3. uzupełniające dane o aktywach i pasywach

BRAK INFORMACI DODATKOWYCH

4. informacje o strukturze zrealizowanych przychodów ze wskazaniem ich źródeł, w tym w szczególności informacje o przychodach
wyodrębnionych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz informacje o
przychodach z tytułu składek członkowskich i dotacji pochodzących ze środków publicznych

Składki członkowskie, darowizny, darowizny OPP, dotacje.

5. informacje o strukturze poniesionych kosztów

Koszty statutowe

6. dane o źródłach zwiększenia i sposobie wykorzystania funduszu statutowego

WYKORZYSTYWANY NA CELE STATUTOWE

7. jeżeli jednostka posiada status organizacji pożytku publicznego, zamieszcza w informacji dodatkowej dane na temat uzyskanych przychodów
i poniesionych kosztów z tytułu 1% podatku dochodowego od osób fizycznych oraz sposobu wydatkowania środków pochodzących z 1%
podatku dochodowego od osób fizycznych

PRZYCHODY Z TYTUŁU DAROWIZN OPP WYNOSIŁY W 2021 ROKU 0,00 ZŁ.

8. inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej i finansowej oraz wynik
finansowy jednostki, w tym dodatkowe informacje i objaśnienia wymienione w załączniku nr 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości, o ile występują w jednostce

BRAK INFORMACI DODATKOWYCH

Data sporządzenia: 2022-06-08

Data zatwierdzenia: 2022-09-30
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Andrzej Świderek

SADOWSKA-KOWALIK EWA 
TARNAWSKA-RÓG LUCYNA 
CHLOST JAKUB 
WÓJTOWICZ LESZEK

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust
2 ustawy o rachunkowości

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich
członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości
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Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat na podstawie załącznika nr 6 ustawy o 

rachunkowości 

za okres od 2021-01-01 do 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-08

Andrzej Świderek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

SADOWSKA-KOWALIK EWA
TARNAWSKA-RÓG LUCYNA
CHLOST JAKUB
WÓJTOWICZ LESZEK

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OAZA DLA ZWIERZĄT MIELEC
39-300 MIELEC
UL. KRAŃCOWA 11 
0000758868

Stan za

Pozycja Wyszczególnienie poprzedni rok bieżący rok
1 2 3 4

A. Przychody z działalności statutowej 814 010,30 800 496,54

I. Przychody z nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 814 010,30 800 496,54

II. Przychody z odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Przychody z pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

B. Koszty działalności statutowej 792 779,84 783 895,97

I. Koszty nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 792 779,84 783 895,97

II. Koszty odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,00 0,00

III. Koszty pozostałej działalności statutowej 0,00 0,00

C. Zysk (strata) z działalności statutowej (A-B) 21 230,46 16 600,57

D. Przychody z działalności gospodarczej 0,00 0,00

E. Koszty działalności gospodarczej 0,00 0,00

F. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (D-E) 0,00 0,00

G. Koszty ogólnego zarządu 0,00 0,00

H. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+F-G) 21 230,46 16 600,57

I. Pozostałe przychody operacyjne 4 450,75 0,00

J. Pozostałe koszty operacyjne 0,00 0,00

K. Przychody finansowe 0,00 4,99

L. Koszty finansowe 347,87 8,00

M. Zysk (strata) brutto (H+I-J+K-L) 25 333,34 16 597,56

N. Podatek dochodowy 0,00 0,00

O. Zysk (strata) netto (M-N) 25 333,34 16 597,56

Data zatwierdzenia: 2022-09-30
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BILANS
zgodnie z załącznikiem nr 6 do ustawy o rachunkowości 

sporządzony na dzień: 2021-12-31

Data sporządzenia: 2022-06-08

Andrzej Świderek

Imię, nazwisko i podpis osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg 
rachunkowych - na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości

SADOWSKA-KOWALIK EWA
TARNAWSKA-RÓG LUCYNA
CHLOST JAKUB
WÓJTOWICZ LESZEK

Imię, nazwisko i podpis kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ 
wieloosobowy, wszystkich członków tego organu

STOWARZYSZENIE OAZA DLA ZWIERZĄT MIELEC
39-300 MIELEC
UL. KRAŃCOWA 11 
0000758868

Stan na koniec

roku 
poprzedniego

roku 
bieżącego

AKTYWA

A. Aktywa trwałe 0,00 24 600,00

I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00

II. Rzeczowe aktywa trwałe 0,00 24 600,00

III. Należności długoterminowe 0,00 0,00

IV. Inwestycje długoterminowe 0,00 0,00

V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

B. Aktywa obrotowe 71 337,13 32 800,84

I. Zapasy 32 405,00 9 378,80

II. Należności krótkoterminowe 10 243,60 18 838,58

III. Inwestycje krótkoterminowe 28 688,53 4 583,46

IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 0,00 0,00

C. Należne wpłaty na fundusz statutowy 0,00 0,00

AKTYWA razem 71 337,13 57 400,84

PASYWA

A. Fundusz własny 39 407,78 56 005,34

I. Fundusz statutowy 0,00 0,00

II. Pozostałe fundusze 0,00 0,00

III. Zysk (strata) z lat ubiegłych 14 074,44 39 407,78

IV. Zysk (strata) netto 25 333,34 16 597,56

B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 31 930,35 1 395,50

I. Rezerwy na zobowiązania 0,00 0,00

II. Zobowiązania długoterminowe 0,00 0,00

III. Zobowiązania krótkoterminowe 28 930,35 1 395,50

IV. Rozliczenia międzyokresowe 3 000,00 0,00

PASYWA razem 71 338,13 57 400,84

Data zatwierdzenia: 2022-09-30

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP: 2022-10-13
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