
                                                                 Załącznik do  wzoru 
sprawozdania do ogłoszenia   

o konkursie Nr KZP/OŚR/5/2022 
 

Opis poszczególnych działań w zakresie realizacji zadania publicznego  

w okresie rozliczeniowym kwartalnym, częściowym (rocznym), końcowym * 

(od……………….do…………………) 

W ww. okresie rozliczeniowym w Schronisku zatrudnionych było …………… 
pracowników.  

Na dzień ............................ w Schronisku znajduje się.............zwierząt, w tym: 
………..psów,  ……................. kotów 

I. W okresie rozliczeniowym do Schroniska przyjęto: 

1)  łącznie .......…….. zwierząt,  

   w tym: psów -  ........... kotów  - …………. 

2) powrót z  adopcji łącznie……………….zwierząt: 

w tym: psów -  ...………. kotów - …………. (podać numery czipów) 

3) ślepych miotów ……………………. 

- pochodzących od zwierząt ze schroniska……………… 

- pochodzących od zwierząt dostarczonych przez mieszkańców    

Radomia…………….. 

II. Wydano do adopcji  łącznie……………….zwierząt 

w tym:  .......……..psów ..........kotów ...........(podać nr czipów)  

III. Wydano  dotychczasowym  właścicielom łącznie ……………zwierząt  

w tym: psów..........kotów ........... (podać nr czipów) 

IV. Ucieczki zwierząt, łącznie..................zwierząt  

w tym: ………….psów ..........kotów........... (podać  daty ucieczki i nr czipów) 

V. Zgony łącznie……….zwierząt 

      w tym: …….psów, …………kotów ( podać nr czipów i podać przyczynę) ,  

VI. Poddano eutanazji łącznie …..zwierząt 

w tym: ………..psów, ……….kotów (podać nr czpów, datę i przyczynę eutanazji) 

VII. Oznakowano elektronicznym transponderem (czipem) 

łącznie……………zwierząt 



w tym: .......……..psów ..........kotów ...........(podać nr czipów) 

VIII. Wysterylizowano łącznie.......……..w tym: psów ..........; kotów ........... (podać 
nr czipów) 

IX. Wykastrowano łącznie ......……..w tym: psów ..........; kotów ...........(podać nr 

czipów) 

X. Zaszczepiono przeciw wściekliźnie łącznie.......……. zwierząt  

w tym: psów ..........kotów ........... (podać nr czipów). 

XI. W okresie rozliczeniowym przyjęto: 

1) darowizny finansowe w wysokości .........................zł, które zostały  
wykorzystane na cele związane z prowadzeniem schroniska: (nr faktur, 
rachunków, itp.  potwierdzające wydatkowanie ww. środków finansowych) 

 
2) przyjęto dary rzeczowe: 

 
- sucha karma   w ilości  .......................kg 

- konserwy mięsne  w ilości .......................kg 

- inne (podać rodzaj i ilość) 

XII.  W okresie rozliczeniowym zakupiono/ zużyto karmę dla zwierząt: 

- sucha karma  - zakupiona  w ilości  ............kg, zużyta….....w ilości ……….kg 

- konserwy mięsne - zakupione  w ilości  ............kg, zużyte….....w ilości ……….kg  

- inne (podać jakie) zakupione  w ilości  ............kg, zużyte….....w ilości ……….kg 

XIII. W okresie rozliczeniowym: 

- zakupiono leki (podać rodzaj i ilość) 

            - zużyto leki (podać jakie i ilość). 

 

          

……………………………………………… 

         podpisy osób uprawnionych 

 

 

*niepotrzebne skreślić 


