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Głogów, marzec 2011 r.

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Głogowskiego Stowarzyszenia Pomocy Zwierzętom AMICUS
za okres 01.01.2010 r. – 31.12.2010 r.
Nazwa, siedziba i adres organizacji:
Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS,
67-200 Głogów, ul. Obrońców Pokoju 30.
Rejestracja Stowarzyszenia:
Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS jest pozarządową organizacją zarejestrowaną w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w dniu 20 maja 2008
roku pod Numerem 0000304548.
Numer REGON 020758359
Numer Identyfikacji Podatkowej 693-213-05-89

GSPZ AMICUS jest stowarzyszeniem niedochodowym, którego przedmiotem działalności jest ochrona zwierząt, przeciwdziałanie okrucieństwu i kształtowanie właściwych postaw ludzi do świata zwierząt..
Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku publicznego od 23 grudnia 2008 r.
Władzami Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd,
3) Komisja Rewizyjna.
Skład Zarządu w 2009 roku:
1. Prezes – Maria Zięba; zam. Głogów, ul. Obrońców Pokoju 30,
2. Wiceprezes – Karolina Telwikas; zam. Głogów, ul. Merkurego 5b/8,
3. Skarbnik – Aneta Ciećko; zam. Głogów, ul. Galileusza 8/29,
4. Sekretarz – Karolina Bednarczyk; zam. Głogów, ul. Lwowska 17.
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Skład Komisji Rewizyjnej w 2009 roku:
1. Członek – Katarzyna Pędzisz; zam. Głogów, ul. Oriona 6/9,
2. Członek – Monika Woźniak; zam. Głogów, ul. Wąska 10,
3. Członek – Agnieszka Wójcik; zam. Głogów, ul. Orbitalna 77/9.

Cele Statutowe Stowarzyszenia:
» Działanie na rzecz humanitarnego obchodzenia się ze zwierzętami oraz pomoc
w zapewnieniu im niezbędnych warunków bytowania.
» Kształtowanie w społeczeństwie właściwego stosunku do zwierząt jako do dobra
narodowego.
» Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie Miasta Głogowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt
czynnego całą dobę.
» Sprawowanie nadzoru i kontroli nad przestrzeganiem przepisów i prawa
w dziedzinie ochrony zwierząt i środowiska, a także współdziałanie w tym zakresie
z samorządem terytorialnym oraz właściwymi instytucjami w zakresie ochrony zwierząt i środowiska.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
» Wykazywanie czynnej postawy przy zwalczaniu wszelkich przejawów okrucieństwa
wobec zwierząt w postaci działań bezpośrednich w ich obronie oraz niesienie im
wszechstronnej pomocy.
» Współpracę z właściwymi organami ochrony prawnej, organami porządkowymi,
samorządowymi, Strażą Graniczną, Urzędem Celnym, Inspekcją Transportu Drogowego i in. w zakresie ścigania osób winnych okrutnego obchodzenia się ze
zwierzętami.
» Zbieranie wszelkiej dokumentacji dowodowej, która po przekazaniu odpowiednim
organom może pomóc w ukaraniu osób znęcających się nad zwierzętami oraz
występowanie z wnioskiem o ukaranie osób przejawiających okrucieństwo wobec
zwierząt.
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» Tworzenie i realizacja programów w zakresie identyfikacji i rejestracji zwierząt,
w tym szczególnie w zakresie zwierząt bezdomnych.
» Prowadzenie działań zmierzających do regulacji populacji bezdomnych zwierząt
między innymi poprzez propagowanie antykoncepcji, sterylizacji i identyfikacji
zwierząt oraz przeciwdziałania niekoncesjonowanemu rozmnażaniu zwierząt niegospodarczych (towarzyszących).
» Propagowanie i wdrażanie idei niewielkich przytulisk i schronisk dla bezdomnych
zwierząt.
» Występowanie z inicjatywami do odpowiednich ciał ustawodawczych, władz
państwowych i organów samorządowych w sprawie wydawania przepisów dotyczących zwierząt i aktywne uczestnictwo w tworzeniu odpowiednich aktów prawnych.
» Podejmowanie współpracy z władzami oświatowymi w celu wychowywania młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do zwierząt.
» Organizowanie akcji propagandowych na rzecz ochrony zwierząt oraz ochrony
ich środowiska za pośrednictwem prasy, radia, telewizji oraz wszelkich wydawnictw.
» Prowadzenie akcji propagandowych i charytatywnych na rzecz zwierząt poprzez
organizowanie imprez kulturalnych, festynów, koncertów, wystaw, galerii, pokazów, konkursów oraz udział w tego typu imprezach organizowanych przez inne
podmioty.
» Współpracę z wszelkimi organizacjami krajowymi i zagranicznymi zajmującymi się
ochroną praw zwierząt i zwalczaniem wszelkich przejawów okrucieństwa wobec
nich.
Historia powstania Stowarzyszenia
Myśl o utworzeniu lokalnego stowarzyszenia pomagającego zwierzętom na terenie Głogowa i okolic, zakiełkowała w głowach kilku osób równocześnie, a forum
jednego z głogowskich portali informacyjnych stało się skrzynką kontaktową tych
niespokojnych umysłów.
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W grudniu 2006 r. zorganizowano pierwsze spotkanie zainteresowanych utworzeniem stowarzyszenia. Wtedy też powstała nazwa Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS i ogólny zarys naszej działalności. Na kolejnym spotkaniu
powstał regulamin stowarzyszenia zwykłego. Kolejne spotkania to

kolejne, nowe

osoby chętne do działania na rzecz zwierząt. Bardzo szybko powstało forum internetowe, które stało się naszym wirtualnym miejscem kontaktów, zgłoszeń i wymiany
doświadczeń [www.stowarzyszenieamicus.fora.pl].
Po próbie czasu działacze AMICUSa postanowili wystąpić o rejestrację stowarzyszenia w sądzie w celu przekształcenia stowarzyszenia zwykłego w stowarzyszenie
posiadające osobowość prawną. Regulamin zamieniono na Statut. Papiery rejestracyjne stowarzyszenia przeszły długą drogę, ginąc i odnajdując się, by w końcu po
niemalże 1,5 roku uzyskać w dniu 20 maja 2008 r. naszą rejestrację w KRS pod nr
0000304548.
Następnym etapem było uzyskanie statusu organizacji pożytku publicznego,
co udało się osiągnąć 23 grudnia 2008 r.
Po rejestracji nasze małe stowarzyszenie nabrało rumieńców. Powstała strona
internetowa

www.amicus.glogow.pl

,

posiadamy

własny

adres

email:

amicus.glogow@wp.pl oraz telefon: 698 305 889. AMICUS jest organizacją rozpoznawalną w naszym mieście i regionie. Popularność stowarzyszenia oraz akceptacja
społeczeństwa tego, czym zajmujemy się na co dzień zaowocowała dużym wpływem środków z odpisu 1% PDOF.
Jednym z głównych celów statutowych naszego Stowarzyszenia jest:
Ścisła współpraca z organami samorządowymi w celu utworzenia na terenie Miasta
Głogowa Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt oraz pogotowia dla zwierząt czynnego całą dobę.
Po długich, burzliwych latach udało się, przy dużym poparciu lokalnego społeczeństwa, doprowadzić do utworzenia schroniska dla Bezdomnych Zwierząt błąkających się na terenie naszego miasta. Teraz nasze wysiłki skierowane są na utworzenie całodobowego pogotowia dla zwierząt.
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Działania Stowarzyszenia w 2010 roku:
1.

Kampania adopcyjna bezdomnych zwierząt.
Znajdowanie nowych domów dla psów i kotów przebywających w azylu, schronisku bądź w domach tymczasowych to zadanie priorytetowe dla naszego Stowarzyszenia. Dzięki tym akcjom w 2010 roku udało się znaleźć domy dla 72 kotów oraz 92 psów. Pomocą przy akcjach adopcyjnych służyły lokalne rozgłośnie
radiowe, lecznice weterynaryjne, sklepy zoologiczne oraz inne instytucje. Naszym
stałym elementem stały się adopcje plenerowe. Dzięki temu, że wychodzimy
z naszymi psami do ludzi, obserwujemy coraz aktywniejszy udział mieszkańców
naszego miasta w adopcjach, ale również mieszkańcy wykazują zaangażowanie
w poszukiwaniach domów dla naszych podopiecznych.

2.

Sterylizacja / kastracja.
W celu zmniejszenia bezdomności zwierząt Stowarzyszenie prowadzi akcję sterylizacji bezdomnych psów i kotów przebywających w azylach, domach tymczasowych oraz kotów wolnobytujących. AMICUS czynnie bierze udział w corocznej
akcji organizowanej przez Stowarzyszenie Obrońców Zwierząt ARKA pt. „Marzec Ogólnopolskim Miesiącem Sterylizacji Zwierząt”. W roku 2010 akcja rozwinęła się
dzięki pozyskaniu środków z odpisu 1 % PDOF. W ciągu całego 2010 raku udało
się nam wysterylizować 58 samic (23 w 2009 r.) oraz wykastrować 27 samców (13
w 2009 r.). Poza zwierzętami wolnożyjącymi, sterylizowane/kastrowane są również
zwierzęta przebywające w schronisku i azylu.

3.

Edukacja.
Stowarzyszenie AMICUS prowadziło również działalność edukacyjną poprzez pogadanki w szkołach i przedszkolach, drukując ulotki i materiały edukacyjne.
Czynnie poparło akcję organizowaną przez miesięcznik Mój Pies „Zerwijmy łańcuchy” oraz zorganizowało Paradę Kundelków, która cieszyła się dużą popularnością. Stowarzyszenie często i chętnie przyłącza się także do akcji organizowanych przez inne organizacje – np. akcja adopcyjna zorganizowana przez Vivę –
„Zagubiony dom”, czy wspomniana wyżej akcja sterylizacji stowarzyszenia Arka.
W okresach „wrażliwych” występowało z apelami:
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zimą o pomoc w jej przetrwaniu zwierzętom bezdomnym,
w okresie świąt zimowych o przemyślany zakup zwierzaka jako prezentu,
latem o nieporzucanie zwierząt na czas wakacji.
4.

Interwencje.
GSPZ AMICUS walczyło razem z Powiatowym Inspektorem Weterynarii (niekiedy
również przy wsparciu Policji) o prawa zwierząt na terenie miasta i gminy Głogów. Interwencje podejmowane były w sprawach niehumanitarnego traktowania zwierząt domowych, bezdomnych oraz gospodarskich.

5.

Zbiórki rzeczowe.
Przeprowadzono akcje zbiórki karmy i innych darów rzeczowych (koce, miski,
smycze, obroże) w głogowskich szkołach i przedszkolach. Dary przekazano karmicielom kotów wolnobytujących oraz do psiego azylu i schroniska. Jedną z form
zbierania karmy jest także organizowany rokrocznie koncert, na który wejściówką
jest 1 kg karmy.

6.

Działalność odpłatna.
Stowarzyszenie AMICUS w 2010 roku rozpoczęło odpłatną działalność pożytku
publicznego, która polega na wyłapywaniu bezdomnych zwierząt oraz na prowadzeniu azylu/przytuliska/schroniska dla bezdomnych zwierząt. Stowarzyszenie
w 2010 roku podpisało umowy na wyłapywanie i opiekę do czasu adopcji
z Gminą Głogów, Kotla i Pęcław oraz po wygranym przetargu z Urzędem Miejskim na prowadzenie schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim.
Przytulisko dla kotów.
Stowarzyszenie AMICUS prowadziło przytulisko dla bezdomnych kotów. Przytulisko
było finansowane ze środków własnych a opiekę nad kotami sprawowali nasi
członkowie. Mieszkańcami przytuliska były chore dorosłe bezdomne koty, które
po wyleczeniu i wykastrowaniu były oddawane do adopcji. Pod opieką były
również małe kociaki, które przyszły na świat na działkach, w piwnicach lub w in-

7

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

nych nieprzyjaznych dla nich miejscach. Maluchy były odrobaczane, szczepione
i również oddawane do adopcji. Wszystkie koty oddawane są do adopcji na
podstawie umowy adopcyjnej. Nie przyjmujemy kotów domowych, nie zajmujemy się niechcianymi miotami kotek, które mają swoich opiekunów. W takich
przypadkach pomagamy w znalezieniu nowych domów dla kotów, propagując
jednocześnie sterylizację. W momencie otwarcia schroniska nasze przytulisko zostało tymczasowo zamknięte.
Azyl dla bezdomnych psów.
Od kwietnia 2010 działanie rozpoczął Azyl dla bezdomnych psów, które są porzucane poza granicami miasta. Często są to psy, które w przeszłości mieszkały
w mieście, ale w momencie kiedy stanęły, na przykład, na przeszkodzie planom
wakacyjnym zostały porzucone w miejscowościach przyległych do Głogowa.
Dla właśnie takich psów powstał azyl. Psy, które błąkają się po terenie Gminy
Głogów, Gminy Kotla oraz Gminy Pęcław mają zapewnioną opiekę w naszym
azylu do czasu adopcji. W azylu psy są leczone, czipowane, odrobaczane i odpchlane. Po okresie kwarantanny poddawane są zabiegom sterylizacji/kastracji
oraz szczepione. Tak „przygotowane” i odkarmione psy oczekują na swój nowy
dom.
Schronisko dla bezdomnych zwierząt.
W sierpniu 2010 roku GSPZ AMICUS, po podpisaniu umowy, rozpoczęło prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Do
schroniska kierowane są przez Urząd Miasta psy oraz koty, które błąkają się po
mieście. W schronisku, podobnie jak w azylu, psy i koty objęte są opieką weterynaryjną oraz członków stowarzyszenie i wolontariuszy. Po okresie kwarantanny,
szczepieniach i przeprowadzonych zabiegach, nasi podopieczni są kwalifikowani do adopcji. Do schroniska nie przyjmujemy zwierząt, które chce oddać ich
właściciel, nie zajmujemy się niechcianymi miotami suczek lub kotek, które mają
swoich opiekunów. W takich przypadkach pomagamy w znalezieniu nowych
domów dla maluchów, propagując jednocześnie sterylizację.
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GSPZ AMICUS nie prowadzi działalności gospodarczej.

Odpisy Uchwał Zarządu podjęte w 2010 roku:
Data podjęcia
03.03.2010

W sprawie:
Powstania azylu dla psów wyłapanych z Gmin ościennych.
Przystąpienia do przetargu na prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt.
Zakupu auta służącego do przewozu wyłapanych zwierząt.

06.06.2010

Uruchomienia Programu Sterylizacji bezdomnych kotów i psów.
Przeznaczenia części środków uzyskanych z odpisu 1 % PDOF na
opłaty związane z przetargiem na prowadzenie schroniska.
Zakupu chust dla psów, które są przeznaczone na akcje plenerowe.

09.09.2010

Udziału w akcji „Zerwijmy Łańcuchy”.
Organizacji Parady Kundelków z okazji Dnia Kundelka.
Organizacji konkursu fotograficznego z okazji Dnia Kota.
Przekazania prowadzenia od 1 stycznia 2011 r. ksiąg handlowych

12.12.2010

do biura rachunkowego.
Przystosowania Statutu do zapisów nowelizacji Ustawy o pożytku
publicznym i o wolontariacie.
Zmiany od 1 marca 2011 r. składu Komisji Rewizyjnej.

na bieżąco

Przyjęcia / wykluczenia członka stowarzyszenia
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Informacja o wysokości uzyskanych przychodów w 2010 roku:
Przychody statutowe Stowarzyszenia pochodzą z dotacji, darowizn, składek członkowskich oraz odpisu 1 % PDOF.

Informacje o strukturze przychodów – źródła i wysokość.
Przychody z działalności statutowej
A. Składki brutto określone statutem
B. Przychody z działalności statutowej nieodpłatnej pożytku
publicznego
W tym: Wpłaty z 1% podatku – osoby fizyczne
C. Przychody z działalności statutowej odpłatnej pożytku publicznego
1. schronisko dla Bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim
2. azyl dla psów w Głogowie
3. przytulisko dla kotów

w zł.

180 278,44
3 330,00
32 096,70
28 796,70
127 406,55
100 768,55
26 003,00
635,00

D. Pozostałe przychody określone statutem

17 445,19

1. Darowizny pieniężne od osób fizycznych

11 198,93

2. Przychody z podziału zysku bilansowego na działalność statutową
3. Pozostałe

515,26
5 731,00

w zł.

Pozostałe przychody

29,02

1. Przychody ze sprzedaży środków trwałych, środków trwałych
w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2. Przychody z likwidacji środków trwałych
3. Inne

29,02
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w zł.

Przychody finansowe

81,14

1. Cena sprzedaży akcji i udziałów
2. Odsetki od lokat, wkładów bankowych

81,14

3. Odsetki od pożyczek
4. Odsetki od posiadanych papierów wartościowych
5. Otrzymane dywidendy od akcji obcych

W 2010 roku Stowarzyszenie otrzymało darowizny od osób fizycznych oraz zbierało
składki członkowskie. W związku z otrzymaniem statusu organizacji pożytku publicznego otrzymało również wpłaty z 1% PDOF. Powyższe źródła pozyskiwania środków
pieniężnych są stałe.

Przychody z działalności statutowej

składki członkowskie
statutowa działalność odpłatna PP

statutowa działalność nieodpłatna PP
pozostałe przychody
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Informacja o poniesionych kosztach w 2010 r.
Koszty działalności statutowej
A. Koszty realizacji działalności statutowej nieodpłatnej pożytku publicznego

w zł.

171 762,28
12 549,53

1. usługi weterynaryjne

7 993,00

w tym: sterylizacja / kastracja

5 930,00

2. wykup zwierząt

4 100,00

3. organizacja akcji
B. Koszty realizacji działalności statutowej odpłatnej pożytku
publicznego
1. schronisko dla Bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim
2. azyl dla psów w Głogowie

456,53
157 400,98
124 619,27
27 361,91

3. przytulisko dla kotów

5 419,80

C. Koszty administracyjne:

1 811,77

1. usługi obce

1 495,17

- doładowanie karty telefonicznej

600,00

- opłata za użytkowanie konta bankowego

662,88

- opłata za stronę internetową

171,29

- opłata za domenę
2. podatki i opłaty
- opłaty pocztowe
- opłaty za zaświadczenia (US, ZUS, KRS)
3.pozostałe koszty

61,00
192,60
43,60
149,00
124,00

Koszty realizacji zadań statutowych w stosunku do kosztów ogółem kształtują na poziomie 99% kosztów ogółem.
Koszty administracyjne są finansowane z części środków przeznaczonych na zadania
statutowe w ramach obsługi administracyjnej realizowanych programów.
Koszty administracyjne stanowią 1 % kosztów ogółem.
Procentowy udział poszczególnych kosztów administracyjnych do kosztów administracyjnych ogółem kształtuje się następująco:
- usługi obce 82 %
- podatki i opłaty 11 %
- pozostałe koszty 7 %
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w zł.

Pozostałe koszty

0,00

1. Wartość netto sprzedanych środków trwałych, środków
trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych
2. Wartość netto z likwidacji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych w wyniku zdarzeń mieszczących sie w
granicach ogólnego ryzyka gospodarczego
3. Inne

0,00
0,00
0,00

w zł.

Koszty finansowe

0,00

1. Wartość ewidencyjna sprzedanych udziałów i akcji, stanowiących długo i krótkoterminowe aktywa finansowe
2. Odsetki od kredytów i pożyczek oprócz odsetek od kredytów inwestycyjnych w okresie realizacji inwestycji
3. Opłacone prowizje od zaciągniętych kredytów, oprócz
prowizji od kredytów inwestycyjnych
4. Zapłacone odsetki za nieterminową regulację zobowiązań
5. Odsetki i dodatkowe opłaty od środków trwałych przejętych
w leasing finansowy
6. Inne koszty finansowe

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

Koszty statutowe

statutowa działalność nieodpłatna PP
koszty administracyjne

statutowa działalność odpłatna PP
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Informacja szczegółowa o pozyskaniu i wykorzystaniu środków finansowych
z odpisu 1% PDOF.
w zł.

A. Wpłaty z 1 % podatku.

28 796,70

B. Wykorzystanie środków w 2010 r.

27 949,78

1.

Opłaty związane z przetargiem na prowadzenie miejskiego schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim

8 520,00

2.

Wyposażenie schroniska

4 904,40

3.

Zakup auta

4.

Program sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów i psów

5.

Koszty obsługi konta

10 500,00
3 860,00
165,38

Pozostało do wykorzystania w 2011 r.

846,92

C. Wykorzystanie środków w 2011 r.:
1.

Kontynuacja Programu sterylizacji/kastracji bezdomnych
kotów i psów

2.

Pozostawiona kwota na obsługę konta

820,00
26,92

30 000,00

25 000,00
20 000,00
15 000,00

10 000,00
5 000,00
0,00

wpływy

wydatki

do wykorzystania
w 2011 r.

14

Sprawozdanie merytoryczne za 2010 rok

Pozostałe informacje:
Zatrudnienie i wynagrodzenia.
Stowarzyszenie nie zatrudniało pracowników na umowę o prace w roku 2010. W roku
obrotowym 2010 Stowarzyszenie nie wypłacało wynagrodzeń z tytułu umów o pracę.

Informacja o wypłaconych wynagrodzeniach członkom zarządu oraz innych organów stowarzyszenia.
Stowarzyszenie nie wypłaca wynagrodzeń członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej, nie
jest również zobowiązane do wypłat z zysku członkom Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń.
W roku obrotowym 2010 Stowarzyszenie wypłaciło wynagrodzenia z tytułu umów
zleceń w wysokości 15 284,00 zł. brutto.
Zobowiązania związane z działalnością statutową.
Stowarzyszenie nie udzielało gwarancji , poręczeń, pożyczek ani żadnych innych zobowiązań tym podobnych.
Kwoty ulokowane na rachunkach bankowych.
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 r. nie posiada lokat bankowych.
Inwestycje długoterminowe.
Stowarzyszenie nie posiada ani nie dokonało w roku obrotowym 2010 żadnych inwestycji długoterminowych (zakupu obligacji, akcji, udziałów).
Informacja o nabytych nieruchomościach.
Stowarzyszenie nie posiada nieruchomości i nie dokonało zakupu żadnych nieruchomości w roku obrotowym 2010.
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Informacja o nabytych pozostałych środków trwałych.
W roku obrotowym 2010 Stowarzyszenie dokonało zakupu auta ciężarowego marki
Renault Kangoo, przeznaczonego do transportu wyłapanych bezdomnych zwierząt
do schroniska lub azylu.
Stowarzyszenie nie posiada gruntów użytkowanych wieczyście i nie dokonało zakupu
żadnych gruntów użytkowanych wieczyście w roku obrotowym 2010.
Informacja o wartościach aktywów i zobowiązań.
Stan należności na dzień 31.12.2010 r. wynosi 66 739,49 zł.
Stowarzyszenie nie posiada należności wymagających spłaty oraz należności przeterminowanych.
Stan zobowiązań na dzień 31.12.2010 r. wynosi 77 239,49 zł.
Stowarzyszenie nie posiada zobowiązań wymagających zapłaty z żadnych tytułów
oraz zobowiązań przeterminowanych.

Dane o działalności zleconej Stowarzyszenia przez podmioty państwowe i samorządowe.
Stowarzyszenie w roku obrotowym 2010 zawarło następujące umowy:
- umowę z Gminą Głogów na wyłapywanie i opiekę do czasu adopcji psów z terenu
Gminy Głogów – umowa na czas określony, do 31.12.2010 r.
- umowę z Gminą Pęcław na wyłapywanie i opiekę do czasu adopcji psów
z terenu Gminy Pęcław – umowa na czas określony, do 31.12.2010 r.
- umowę z Gminą Kotla na wyłapywanie i opiekę do czasu adopcji psów
z terenu Gminy Kotla – umowa na czas określony, do 31.12.2010 r.
- umowę z Urzędem Miasta w Głogowie na prowadzenie Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt we Wróblinie Głogowskim. Umowa zawarta jest na czas określony od
17 sierpnia 2010 r. do 31.12.2011 r.
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Informacja o ciążących zobowiązaniach podatkowych, oraz o składanych deklaracjach podatkowych.
Stowarzyszenie na dzień 31.12.2010 r. nie zalega z żadnych tytułów w zapłacie zobowiązań podatkowych. Stowarzyszenie w trakcie roku 2010 nie składało deklaracji
CIT-2, gdyż jest zwolnione z tego obowiązku na podstawie art. 25 ust. 5 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 2000 nr 54, poz. 654, z późn. zm.)
i złożyło stosowne oświadczenie do Naczelnika Urzędu Skarbowego.
Stowarzyszenie składa do Urzędu Skarbowego w Głogowie do dnia 31 marca każdego roku zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu za dany rok podatkowy
CIT-8. Dochody GSPZ AMICUS są wolne od podatku dochodowego jako przeznaczone na cele statutowe, na mocy art. 17 ust. 1 Ustawy o podatku dochodowym od
osób prawnych.
Informacja czy w okresie sprawozdawczym była przeprowadzana kontrola,
a jeśli była – to jej wyniki.
W okresie sprawozdawczym roku 2010 nie przeprowadzono w Stowarzyszeniu kontroli
zewnętrznej.

Zarząd:
Prezes

Maria Zięba

Wiceprezes

Karolina Telwikas

Skarbnik

Aneta Ciećko

Sekretarz

Karolina Bednarczyk
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