
Sprawozdanie z działalności Fundacji za rok 2016. 

1 Nazwa Fundacji  Fundacja Jestem Głosem Tych, Co Nie Mówią 

2 Siedziba Fundacji Rybnik 44-203 ul. Karola Miarki 13 

3 Aktualny adres do korespondencji Rybnik 44-203 ul. Karola Miarki 13 

4 Adres poczty elektronicznej jestemglosemtychconiemowia@gmail.com 

5 Data wpisu w Krajowym Rejestrze Sądowym 2015-08-10 

6 Numer KRS 0000570401 

7 REGON 362206741 

8 
Dane dotyczące członków zarządu (imię i 

nazwisko, pełniona funkcja) 

Justyna Jadwiga Ostrzołek - Prezes Zarządu 
Izabela Ewa Kozieł - Wiceprezes Zarządu 

Agata Agnieszka Radwan - Przewodnicząca Rady Nadzorczej 
Katarzyna Magdalena Budka - Członek Rady Nadzorczej 

Małgorzata Cebula - Członek Rady Nadzorczej 

9 Określenie celów statutowych Fundacji 

CELEM FUNDACJI JEST DZIAŁALNOSC CHARYTATYWNA I EDUKACYJNA, W ZAKRESIE: 
1) DZIAŁANIA NA RZECZ HUMANITARNEGO TRAKTOWANIA ZWIERZAT, ICH POSZANOWANIA, OPIEKI 

I POMOCY ZWIERZETOM BEZDOMNYM, PORZUCONYM LUB OKRUTNIE TRAKTOWANYM, 
2) DZIAŁANIA NA RZECZ OCHRONY SRODOWISKA I OCHRONY ZWIERZAT, 

3) PRZESTRZEGANIA PRAW ZWIERZAT, 
4) AKTYWNEGO PRZECIWDZIAŁANIA BEZDOMNOSCI ZWIERZAT, 

5) POMOCY SPOŁECZNEJ WOBEC DZIECI I MŁODZIEZY POCHODZACEJ ZE SRODOWISK 
PATOLOGICZNYCH I RODZIN DYSFUNKCYJNYCH, 
6) DZIAŁALNOSC NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEZY 

mailto:jestemglosemtychconiemowia@gmail.com
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Zasady, formy i zakres działalności statutowej z 
podaniem realizacji celów statutowych, a także opis 

głównych zdarzeń prawnych w jej działalności o 
skutkach finansowych 

1. Organizowanie sterylizacji i kastracji oraz działania na rzecz uświadamiania w tym zakresie społeczeństwa 
2. Propagowanie, uświadamianie społeczeństwa w zakresie właściwego traktowania zwierząt. 

3. Przeprowadzanie interwencji z udziałem organów ścigania w przypadku znęcania się nad zwierzętami 
4.Organizowanie spotkań, pogadanek w placówkach oświatowych z udziałem dzieci i młodzieży. 

5. Informowanie organów ścigania o przypadkach znęcania się nad zwierzętami 
6. Zamieszczanie ogłoszeń adopcyjnych w Internecie między innymi na stronie fundacji w mediach społecznościowych, 

portalach ogłoszeniowych itp. 
7. Stałą współpracę z lekarzami weterynarii w zakresie opieki weterynaryjnej dla podopiecznych Fundacji, bezdomnych 

zwierząt, a także zwierząt mających właścicieli. 
 

Brak zdarzeń prawnych o skutkach finansowych. 

11 
Informacje o prowadzonej działalności 

gospodarczej wg wpisu do rejestru przedsiębiorców 
Krajowego Rejestru Sądowego 

Fundacja nie prowadzi działalności gospodarczej. 

12 Odpisy uchwał Zarządu Fundacji W załączeniu 
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Informację o wysokości uzyskanych przychodów, z 
wyodrębnieniem ich źródeł (np.: spadek, zapis 

darowizna, środki pochodzące ze źródeł 
publicznych w tym budżetu państwa i budżetu 

gminy), odpłatnych świadczeń realizowanych przez 
Fundację w ramach celów statutowych z 

uwzględnieniem kosztów tych świadczeń; jeżeli 
prowadzono działalność gospodarczą wynik 
finansowy tej działalności oraz procentowy 

stosunek przychodu osiągniętego z działalności 
gospodarczej do przychodu osiągniętego z 

pozostałych źródeł. 

I. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków i strat) 131466   zł 
II.. Informacja o źródłach przychodów organizacji 
 1.Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 131466    zł 
 2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 0, 0 zł 
 3. Przychody z działalności gospodarczej 0,0 zł 
 4. Przychody z działalności finansowej 0,0 zł 
 5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 0,0    zł 
 6. Ze źródeł publicznych ogółem 0,0 zł 
 w tym: 
 a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych 0,0 zł 
  b) ze środków budżetu państwa 0,0 zł 
  c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego 0,0    zł 
  d) z dotacji z funduszy celowych 0, 0 zł 
 7. Ze źródeł prywatnych ogółem:  0,0 zł 
 w tym: a) ze składek członkowskich 0,0 zł 
  b) z darowizn od osób fizycznych 131466 zł 
  c) z darowizn od osób prawnych 0,0 zł 
  d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest) 713,10 zł 
  e) ze spadków, zapisów 0,0 zł 
  f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników majątkowych) 0,0 zł 
g) z nawiązek sądowych 0,0 zł 
h) ze świadczeń pieniężnych 0,0 zł 
8. Z innych źródeł 0,0zł 
III. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego  
lub działalności gospodarczej organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym 
1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego 0,0 zł 
2. Wynik działalności gospodarczej 0,0 zł 
 w tym: wysokość środków przeznaczona  
na działalność pożytku publicznego 0,0 zł 
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Informację o poniesionych kosztach na: 
a) realiację celów statutowych 

b) administrację (czynsze, opłaty telefoniczne, 
pocztowe itp.) 

c) działalność gospodarczą 
d) pozostałe koszty 

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym Koszty ogółem: 
Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 133354,34 zł 

 a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku publicznego 123904,20 zł 
 b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku publicznego 0,0 zł 

 c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej 0,0zł 
 d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz 

ubezpieczenia i inne świadczenia, amortyzacja 6297 zł 
 e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób 

fizycznych 0,0 zł 
 f) pozostałe koszty ogółem: 3153,08 zł 
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Dane o: 
a) liczbie osób zatrudnionych w Fundacji z podziałem według 
zajmowanych stanowisk i z wyodrębnieniem osób zatrudnionych 
wyłącznie w działalności gospodarczej 
b) łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych przez Fundację z 
podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premię i inne 
świadczenia z wyodrębnieniem całości tych wynagrodzeń osób 
zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej 
c) wysokości rocznego lub miesięcznego wynagrodzenia 
wypłaconego łącznie członkom zarządu i innych organów 
fundacji oraz osobom kierującym wyłącznie działalnością 
gospodarczą z podziałem na wynagrodzenia, nagrody, premię i 
inne świadczenia  
d) wydatków na wynagrodzenia z umów zlecenia 
e) udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych z 
podziałem według ich wysokości ze wskazaniem 
pożyczkobiorców i warunków przyznania pożyczek oraz z 
podaniem podstawy statutowej udzielania takich pożyczek  
f) kwotach ulokowanych na kontach bankowych ze wskazaniem 
banku 
g) wartości nabytych obligacji oraz wielkości objętych udziałów 
lub nabytych akcji  
w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek 
h) nabytych nieruchomościach ich przeznaczenia oraz 
wysokości  
kwot wydatkowanych na ich nabycie 
i) nabytych pozostałych środkach trwałych 
j) wartości aktywów i zobowiązań fundacji ujętych we  
właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzanych  
dla celów statystycznych 

Żaden z wymienionych punktów nie dotyczy. 
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Dane o działalności zleconej fundacji przez 
podmioty państwowe i samorządowe (usługi 
państwowe, zadania zlecone i zamówienie 

publiczne) oraz o wyniku finansowyn tej 
działalności. 

Nie dotyczy. Brak 
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Informację o rozliczeniach fundacji z tytułu 
ciążących zobowiązaniach podatkowych, a także 

informację w sprawie składanych deklaracji 
podatkowych. 

Brak ciążących zobowiązań podatkowych. Złożono deklarację CIT8 - tzw. zerową 

18 Informacja: W 2016 roku w Fundacji nie była przeprowadzana kontrola. 

 


