Formularz sprawozdania z działalności Fundacji za 2018 rok.
1. Dane rejestracyjne fundacji, tj.:
a. nazwa fundacji:

Fundacja Dogiel Mogiel

b. siedziba fundacji:

Antoniów

c. adres fundacji:

Antoniów 86, 58-512, Stara Kamienica

d. aktualny adres do
korespondencji:

Sudecka 93/28, 58-500, Jelenia Góra

e. adres poczty elektronicznej:

fundacja@dogiel-mogiel.pl

f.

2018-08-20

data wpisu w Krajowym
Rejestrze Sądowym:

g. numer KRS:

0000742085

h. statystyczny numer
identyfikacyjny REGON:

381038591

i.

dane członków zarządu
fundacji (imię i nazwisko,
pełniona funkcja):

Dziejma Paulina Julia, Członek Zarządu
Dziejma Wojciech Andrzej, Członek Zarządu

j.

określenie celów statutowych
fundacji:

1. Niesienie pomocy bezpańskim, chorym,
cierpiącym i porzuconym zwierzętom;
2. Działalność adopcyjna (znajdowanie zwierzętom
nowych domów);
3. Wszelkie działania w zakresie zwalczania zjawiska
bezdomności zwierząt, w szczególności poprzez
propagowanie wiedzy o sposobach ograniczania
populacji zwierząt oraz realizację programu
sterylizacji i kastracji;
4. Zwalczanie przejawów znęcania się nad
zwierzętami;
5. Działania na rzecz humanitarnego traktowania
zwierząt;
6. Upowszechnianie i ochrona praw zwierząt;
7. Propagowanie w społeczeństwie idei ochrony
zwierząt i środowiska zgodnie z obowiązującymi
przepisami oraz rozpowszechnianie informacji,
metod i technik w zakresie działalności na rzecz
praw zwierząt;
8. Pomoc placówkom i osobom fizycznym służącym
zwierzętom bezdomnym, współpracę z
placówkami i osobami fizycznymi niosącymi
pomoc zwierzętom bezdomnym;
9. Propagowanie i organizacja wolontariatu;
10. Spotkania edukacyjne z dziećmi i młodzieżą
propagujące odpowiedzialne postępowanie ze
zwierzętami;

11. Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań
w ochronie praw zwierząt i opieką nad nimi.

2. Zasady, formy i zakres działalności
statutowej z podaniem realizacji
celów statutowych:

1. Współdziałanie z zakładami leczniczymi dla
zwierząt w celu diagnostyki i leczenia;
2. Zwalczanie i przeciwdziałanie wszelkim formom
znęcania się nad zwierzętami, podejmowanie
interwencji w obronie praw zwierząt i niesienie
im pomocy;
3. Zapewnianie domów tymczasowych zwierzętom
bezdomnym;
4. Działania mające na celu znajdowanie
zwierzętom nowe domy;
5. Propagowanie rejestracji zwierząt – czipowanie,
wprowadzanie danych właściciela do bazy;
6. Zapobieganie niekontrolowanym rozrodom
zwierząt poprzez propagowanie sterylizacji i
kastracji oraz antykoncepcji;
7. Współpracę, wspieranie i organizowanie pomocy
dla placówek i osób fizycznych niosących pomoc
zwierzętom bezdomnym, skrzywdzonym i
porzuconym;
8. Prowadzenie działalności propagandowej,
edukacyjnej, informacyjnej i wydawniczej o
charakterze niedochodowym, w tym
opracowywanie i publikowanie materiałów
poświęconych szeroko pojętej problematyce
ochrony praw zwierząt oraz ochrony środowiska
naturalnego, organizowanie szkoleń
edukacyjnych, wykładów, konferencji i
warsztatów;
9. Współdziałanie z właściwymi instytucjami w
zakresie ujawniania i ścigania przestępstw i
wykroczeń dotyczących praw zwierząt;
10. Współpracę z instytucjami państwowymi,
samorządowymi, organizacjami pozarządowymi
oraz innymi osobami fizycznymi. których celem
jest niesienie pomocy zwierzętom bezdomnym i
skrzywdzonym oraz innymi organizacjami,
współpraca z którymi może przyczynić się do
realizacji celów statutowych Fundacji;
11. Współdziałanie z instytucjami oświatowo –
wychowawczymi w kontekście wychowania dzieci
i młodzieży w duchu humanitarnego stosunku do
zwierząt i humanitarnego traktowania zwierząt;
12. Propagowanie i organizację wolontariatu;
13. Organizowanie wydarzeń i imprez edukacyjnych i
charytatywnych w celu pozyskania środków na
rzecz polepszenia warunków bytowych zwierząt i
cele statutowe;

14. Prowadzenie ośrodków adopcji zwierząt
bezdomnych.

3. Opis głównych zdarzeń prawnych
w działalności fundacji o skutkach
finansowych:

Brak takich zdarzeń

4. Odpisy uchwał zarządu fundacji (niepotrzebne skreślić):
W załączeniu przekazuję odpisy uchwał
Zarząd nie podejmował uchwał.
zarządu fundacji podjętych w analizowanym
okresie sprawozdawczym w ilości 0 szt.
5. Informacje o wysokości
Brak przychodów
uzyskanych przychodów,
z wyodrębnieniem ich źródeł (np.
spadek, zapis, darowizna, środki
pochodzące ze źródeł publicznych,
w tym z budżetu państwa i budżetu
jednostek samorządu
terytorialnego) oraz formy
płatności (np. gotówka, przelew):
6. Informacje o odpłatnych
świadczeniach realizowanych przez
fundację w ramach celów
statutowych z uwzględnieniem
kosztów tych świadczeń:

Brak

7. Działalność gospodarcza, tj.:
a. informacja, czy fundacja prowadzi działalność gospodarczą (niepotrzebne skreślić):
tak, prowadzi

nie, nie prowadzi

b. informacje o prowadzonej
działalności gospodarczej
według wpisu do rejestru
przedsiębiorców Krajowego
Rejestru Sądowego:

-

c. wynik finansowy z prowadzonej
działalności gospodarczej:

-

d. procentowy stosunek
przychodu osiągniętego

-

z działalności gospodarczej
do przychodu osiągniętego
z pozostałych źródeł:
8. Informacje o kosztach z wyodrębnieniem formy płatności (np. gotówka, przelew) poniesionych
na:
a. realizację celów statutowych:

Brak kosztów

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

Brak kosztów

c. działalność gospodarczą:

Brak kosztów

d. pozostałe:

Brak kosztów

9. Dane o zatrudnieniu w fundacji, tj.:
a. łączna liczba osób
zatrudnionych w fundacji:

0

b. liczba osób zatrudnionych
w fundacji z podziałem na
zajmowane stanowiska:

0

c. liczba osób zatrudnionych
wyłącznie w działalności
gospodarczej:

0

10. Dane o łącznej kwocie wynagrodzeń wypłaconych w fundacji: 0zł, w tym:
a. wynagrodzenia:

0 zł

b. nagrody:

0 zł

c. premie:

0 zł

d. inne świadczenia:

0 zł

e. wynagrodzenia osób
zatrudnionych wyłącznie
w działalności gospodarczej:

0 zł

11. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
łącznie członkom zarządu i innych organów fundacji, z podziałem na:
a.

wynagrodzenia:

0 zł

b.

nagrody:

0 zł

c.

premie:

0 zł

d.

inne świadczenia:

0 zł

12. Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia wypłaconego
osobom kierującym działalnością gospodarczą, z podziałem na:

a.

wynagrodzenia:

0 zł

b.

nagrody:

0 zł

c.

premie:

0 zł

d.

inne świadczenia:

0 zł

13. Dane o wydatkach na
wynagrodzenia z umów zlecenia:

0 zł

14. Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
a. wysokość pożyczki:

-

b. pożyczkobiorca:

-

c. warunki przyznania pożyczki:

-

d. podstawa statutowa udzielenia pożyczki:
15. Dane o kwotach zgromadzonych
na rachunkach płatniczych,
ze wskazaniem banku w przypadku
rachunku bankowego lub
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej
w przypadku rachunku członka
spółdzielczej kasy
oszczędnościowo-kredytowej, oraz
kwotach zgromadzonych
w gotówce:

500zł (fundusz założycielski) na rachunku Pauliny Dziejmy
w mBanku

16. Dane o wartości nabytych
obligacji:

Brak

17. Dane o wielkości objętych
udziałów lub nabytych akcji w
spółkach prawa handlowego ze
wskazaniem tych spółek:

Brak

18. Dane o nabytych nieruchomościach:
a. wysokość kwot
wydatkowanych na nabycie
nieruchomości:

0 zł

b. przeznaczenie nabytych
nieruchomości:

-

19. Dane o nabytych pozostałych
środkach trwałych:

Brak

20. Dane o wartości aktywów fundacji
ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:

Brak

21. Dane o wartości zobowiązań
fundacji ujętych we właściwych
sprawozdaniach finansowych
sporządzanych dla celów
statystycznych:

Brak

22. Dane o działalności zleconej
fundacji przez podmioty
państwowe i samorządowe (usługi,
państwowe zadania zlecone
i zamówienia publiczne) oraz
wyniku finansowym tej
działalności:

Brak

23. Informacja o rozliczeniu fundacji
z tytułu ciążących zobowiązań
podatkowych:

Brak

24. Informacja o składanych
deklaracjach podatkowych:

Brak

25. Informacja, czy fundacja
ustanowiona na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r. o
fundacjach jest instytucją
obowiązaną w rozumieniu ustawy
z dnia 1 marca 2018 r. o
przeciwdziałaniu praniu pieniędzy
oraz finansowaniu terroryzmu:

Nie

26. Informacja o przyjęciu lub
tttt Brak wpłat gotówkowych
dokonaniu przez fundację
ustanowioną na podstawie ustawy
z dnia 6 kwietnia 1984 r.
o fundacjach płatności w gotówce
o wartości równej lub
przekraczającej równowartość
10 000 euro, bez względu na to,
czy płatność jest przeprowadzana
jako pojedyncza operacja czy kilka
operacji, które wydają się ze sobą
powiązane, wraz ze wskazaniem
daty i kwoty operacji:
27. Informacja, czy w okresie
sprawozdawczym była

Nie była przeprowadzona

przeprowadzona w fundacji
kontrola, a jeśli była – to należy
wskazać organ kontrolujący oraz
wyniki kontroli:

Czytelne podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Fundacji:
Dziejma Paulina Julia, Członek Zarządu
Dziejma Wojciech Andrzej, Członek Zarządu

