SPRAWOZDANIE
z działalności Fundacji „Koci Azyl”
za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2011 roku
Nazwa:

Fundacja „Koci Azyl”

Siedziba:

ul. Zgierska 43A, 95-100 Emilia

Data wpisu do KRS: 03.06.2009
02.12.2009 (status OPP)
KRS:

0000328590

Regon:

100691290

NIP:

732-21-27-187

Członkowie Zarządu:
Gabriela Prus – Prezes Zarządu
Adres zamieszkania: ul. Żeromskiego 90A m.9, 90-550 Łódź
Elżbieta Piskorz - Członek Zarządu
Adres zamieszkania: ul.Wójtowska 23 m.8, 93-020 Łódź
Cele statusowe Fundacji:
Celem Fundacji jest działanie w dziedzinie ekologii oraz ochrony zwierząt, a szczególnie:
1. przygarnianie bezpańskich zwierząt domowych i opieka nad nimi
2. zakładanie domów pobytowych dla bezpańskich zwierząt
3. zaspakajanie potrzeb bytowych oraz ochrona zdrowia bezpańskich zwierząt
4. ograniczenie populacji bezdomnych zwierząt poprzez kastrację
5. wspieranie wszelkich działań w zakresie zwalczania bezdomności zwierząt
6. działanie na rzecz humanitarnego traktowania zwierząt, kształtowanie właściwego stosunku
do zwierząt
7. ochrona środowiska i ochrona zwierząt
Fundacja realizuje swe cele poprzez:
1. budowę oraz finansowanie domów opieki dla bezpańskich zwierząt domowych
2. zaspokajanie potrzeb bytowych i zdrowotnych zwierząt, którymi opiekuje się Fundacja
3. leczenie – w tym sterylizacja i kastracja
4. zbieranie środków finansowych i rzeczowych na potrzeby Fundacji
5. wdrażanie nowych metod opieki nad zwierzętami
6. współpraca z organizacjami o podobnym profilu działalności

7. organizowanie oraz prowadzenie działalności informacyjnej, popularyzatorskiej
i wychowawczej o tematyce opieki nad zwierzętami
Opis działalności statutowej
Podstawową formą działalności Fundacji „Koci Azyl”, w roku 2011, podobnie jak w
ubiegłych latach, jest prowadzenie schroniska dla kotów i psów. W roku 2011 schronisko
przyjęło z terenu miasta Łodzi pięć małych kotów z matką oraz bardzo chorą bezdomną kotkę.
Nowoprzyjęte koty wymagały opieki medycznej, podobnie jak stali mieszkańcy schroniska.
Zwierzęta miały zapewnioną dobrą opiekę weterynaryjną w Przychodni Weterynaryjnej „Na
Stokach” i „Pod Koniem” w Łodzi, z którymi Fundacja współpracuje od prawie trzydziestu lat.
Wszystkie koty i psy przebywające w schronisku (na koniec 2011 roku – około 55 kotów i 4
psy) miały zapewnione wyżywienie i opiekę weterynaryjną. Te dwa elementy stanowiły o
kosztach poniesionych przez Fundację w roku sprawozdawczym. Fundacja nawiązała
współpracę ze „Stowarzyszeniem na Rzecz Bezdomnych Zwierząt ‘Schronisko’” w Łodzi,
które pomaga naszej Fundacji.
Opis działalności gospodarczej
Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej.
Uchwały Zarządu
1. Uchwała nr 1/2011 z dnia 13.02.2011 w sprawie dochodów Fundacji
2. Uchwała nr 2/2011 z dnia 25.06.2011 w sprawie Sprawozdań z działalności Fundacji w
2010.
Informacja o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł, oraz
kosztów.
W roku 2011 przychody z działalności statutowej Fundacji wyniosły 17012.76 zł. Były to
darowizny na rzeczy Fundacji. Koszty działalności statutowej w roku 2011 zamknęły się sumą
20675.03 zł. Straty w wysokości 3661.63 zł zostały pokryte przez Fundatorów Fundacji z
własnych funduszy.
W roku 2011 nie przeprowadzono w Fundacji kontroli.

Gabriela Prus – Prezes Zarządu

Elżbieta Piskorz – Członek Zarządu

