
Sprawozdanie 2010: 

Na przychody Fundacji składają się: 

 darowizny na cele statutowe organizacji 

 dotacja z Urzędu Miasta St. Warszawy 

 przychody finansowe od środków na rachunkach bankowych 

Do kosztów realizacji zadań statutowych zaliczono: 

 koszty utrzymania zwierząt 

 koszty kompleksowej opieki weterynaryjnej 

 opłaty za prąd i gaz, środki czystości 

 koszty transportu 

Koszty ogólne Fundacji to: 

 opłaty bankowe i sądowe, korespondencja, reklama 

 telefon, Internet. 

Adopcje zwierząt 

 15 kotów 

 5 psów 

Ograniczenie nadliczebności zwierząt 

 36 zabiegów kastracji kotów 

 49 zabiegów sterylizacji kotek 

 2 zabiegi sterylizacji suk 

 2 zabiegi kastracji psów 

Opieka nad zwierzętami 

 stała opieka nad 200 kotami i 26 psami 

 leczenie weterynaryjne kotów i psów w 141 przypadkach 

 badania laboratoryjne i zabiegi profilaktyczne 65 psów i kotów 

Przychody 

Przychody łącznie 
w tym: 

111 838,88 

zbiórka publiczna (darowizny) 42 448,88 

dotacja z Urzędu Miasta Warszawy 29 900,00 

dotacja z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich 39 490,00 

Dotacje udzielone Fundacji w roku 2010: 

Dotacja U.M. st. Warszawy na realizację zadania publicznego:  
Ochrona zwierząt bezdomnych i wolno żyjących z terenu m.st. Warszawy w 2010 r. 

I transza dotacji: 15 700,00 PLN  
w tym na:  



• opiekę weterynaryjną (sterylizacje/kastracje, profilaktyka, leczenie) – 10 000,00 PLN  

• dokarmianie zwierząt – 4500,00 PLN  
• poprawę warunków bytowania zwierząt – 1200,00 PLN 

II transza dotacji: 14 200,00 PLN  
w tym na:  

• opiekę weterynaryjną (sterylizacje/kastracje, profilaktyka, leczenie) – 8600,00 PLN  
• dokarmianie zwierząt – 4400,00 PLN  
• poprawę warunków bytowania zwierząt – 1200,00PLN  
http://www.bip.warszawa.pl  

  
www.um.warszawa.pl 

PORZUCONE-ZAGUBIONE-NIECHCIANE  

współfinansowane jest ze środków otrzymanych od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich: 39 490,00 PLN 

  
www.pozytek.gov.pl 

Koszty 

Koszty statutowe  

w tym: 
118 667,09 

Finansowanie leczenia i rehabilitacji zwierząt, sterylizacji, zakup lekarstw, materiałów opatrunkowych 43 889,42 

Finansowanie wydatków związanych z utrzymaniem zwierząt 31 726,94 

Finansowanie wydatków na zakup środków czystości 17 621,48 

Finansowanie wydatków mających na celu stymulację rozwoju psycho-ruchowego zwierząt oraz 

zapewnienie wyposażenia ośrodka adopcyjnego w akcesoria niezbędne do prawidłowego funkcjonowania 

zwierząt 

12 565,72 

Koszty administracyjne  

w tym: 
12 873,28 

Opłaty pocztowe, skarbowe 126,20 

Usługi bankowe 440,25 

Usługi księgowe 3 600,00 

Internet, domena 236,98 

Koszty eksploatacji 4 407,17 

Telefon i internet 3 154,56 

Pozostałe koszty 908,12 
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