
Olkusz, 30.07.2012r.

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich
32-300 Olkusz ul. Jana Kochanowskiego 2

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

 
Informuję, iż na podstawie pozwolenia nr SP.5311.1.2012 z dnia .13.01.2012 r 

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz  została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła 

się w dniach 20 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012r. na terenie Gminy Olkusz.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie:16 305,33 zł, wg poniższych form 

zbiórki publicznej *: 

 - wpłaty na konto, w kwocie 6 005,33

 - datki do puszek i skarbon, w kwocie  6 261,00 zł /protokół z rozliczenia w załączeniu/

 - sprzedaż cegiełek, w kwocie  -  nie sprzedawano

- sprzedaż obrazów, w kwocie 4 035,00 zł. /protokół z rozliczenia w załączeniu/

 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej. 

Nie sprzedawano cegiełek
 a) nominał ……………………………..……………..…… 
ilość sprzedanych cegiełek ……………………………….. 
łączna kwota ……………………………..………….…… 
 b) nominał ………………………………….………....….. 
 ilość sprzedanych cegiełek …………….….………...….... 
 łączna kwota ……………………………………………... 

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze: 
  
Lista ofiarodawców i rozliczenie dochodu z aukcji charytatywnych w załączeniu.



4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki : 254,46 zł. w tym: 

1) rodzaj kosztu:    kawa, herbata, słodycze, kwiaty  na aukcje charytatywne  w kwocie
248,96 zł
2) rodzaj kosztu:   prowizje bankowe  w kwocie 5,50 zł.
Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł  1,56 %.

5. Łączny  dochód  ze  zbiórki  publicznej  (  suma  zebranych  ofiar  pomniejszona 

o wykazane koszty)   zł 16 050,87 zł

6. Podział  dochodu  ze  zbiórki  publicznej,  w  ramach  poszczególnych  celów 
z wymienieniem wykonanych zadań: 

 
a) zrealizowano zakładane cele w następujący sposób: 

I. Pomoc psychologiczna dla osób zmagających się z chorobą nowotworową.
Zostały  zorganizowane  warsztaty  pt.  Żyć  pełnia  życia  w  obliczu  zagrożenia  chorobą  
nowotworową  finansowane  przez  Starostę  Olkuskiego  w  wysokości  2 000,00  zł. 
Stowarzyszenie, ze zbiórki publicznej,  pokryło koszty organizacyjne w wysokości   673,41 zł. 
na pokrycie zakupu materiałów plastycznych i poczęstunku dla uczestników warsztatów.

II.  Wydanie pokonkursowego zbioru opowiadań autorstwa osób zmagających się z chorobą 
nowotworową . 
Wydano dwa wydania tomiku pt.  Drzewo życia  w kwocie: pierwsze  wydanie  2 250,00zł. 
Wznowione wydanie   2 400,00 zł.  Łącznie  4  650,00 zł.  Tomiki  przekazano  bezpłatnie  do 
wszystkich  bibliotek  publicznych  w  powiecie  olkuskim,  do  bibliotek  szkół  średnich 
i  gimnazjów  w  powiecie  olkuskim,  wszystkim  autorom  prac  literackich  i  plastycznych 
tworzących  Tomik,  przedstawicielom  władz,  wykładowcom  i  organizatorom  Powiatowej 
Konferencji Zdrowia. Tomiki służą do promocji idei Klubu Zielone Światło.

III. Promocja działania Klubu Zielone Światło
Prowadzono  akcję  promocyjną  Klubu  Zielone  Światło  w  powiecie  olkuskim  w  formie: 
rozdawania ulotek, rozwieszania  plakatów, publikację ogłoszeń prasowych  łącznie na kwotę 
1066,15 zł. 

IV. Indywidualna pomoc psychologiczna dla członków Klubu.
Zakupiono  leki dla członków Klubu na kwotę 464,79 zł
Zorganizowano wycieczkę turystyczną do Zatoru i Wadowic dla członków Klubu i ich rodzin, 
której koszty wyniosły 1 224,00 zł
kwiaty 10,00
Nekrolog po zmarłym członku Klubu 75,01 zł
Łącznie zł 1773,80



V.  Zorganizowanie  powiatowej  konferencji  zdrowia  poświęconej  tematyce  podnoszenia 
świadomości społecznej o chorobach nowotworowych
Zorganizowano  14  czerwca  br.  wspólnie  z  Powiatowa  Stacja  Sanitarno-Epidemiologiczną 
w  Olkuszu  pod  patronatem  Starosty  Olkuskiego  powiatową  Konferencję  Zdrowia 
pt.  Podnoszenie  świadomości  społecznej  o  chorobach  nowotworowych.  /program  w 
załączeniu/
Poniesiono z tego tytułu koszty wysokości   156,10 zł

Ogólnie poniesiono koszty w wysokości  8 573,92

Łącznie do dyspozycji Klubu pozostaje kwota 7 731,41
Zaplanowano do końca roku kalendarzowego: 

• wesprzeć leczenie dziecka chorego na nowotwór, 
• przeprowadzić kolejne warsztaty psychologiczno – terapeutyczne
• promować ideę walki z chorobami nowotworowymi

 7. Termin nadesłania dodatkowego uzupełnienia sprawozdania;

31.12.2012 r

 
 Załączniki;

• protokół z rozliczenia zbiórki publicznej z dnia 27.01.2012
• Zestawienie prac ofiarowanych na aukcje charytatywne  dla Klubu Zielone Światło 

przeprowadzone 20.01.2012  r. i 20.04.2012 r.   wraz z podaniem kwot  licytacji na 
podstawie druków KP

• program Powiatowej Konferencji Zdrowia pt. Podnoszenie świadomości społecznej 
o chorobach nowotworowych

• wydruk komputerowy stanu subkonta Klubu Zielone Światło
 

__________________________________________________ 

3Jeżeli organizator nie wykorzystał wszystkich zebranych darów, powinien poinformować 
organ o pozostałych 
darach oraz o sposobie ich wykorzystania, a także nadesłać dodatkowe uzupełnienie 
sprawozdania o 
wydatkowaniu środków zebranych w ramach zbiórki. 

Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji lub komitetu. 

                                                               Prezes Stowarzyszenia
Barbara Orkisz



Olkusz, 31.12.2012r.

Stowarzyszenie na rzecz oświaty, kultury i pomocy społecznej Wszyscy dla Wszystkich
32-300 Olkusz ul. Jana Kochanowskiego 2

Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

SPRAWOZDANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 DO WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
 
nr SP.5311.1.2012 z dnia .13.01.2012 r  w dniach 20 stycznia 2012 r. do 30 czerwca 2012r. na 
terenie Gminy Olkusz 

Łącznie  na drugie półrocze do rozdysponowania  pozostała kwota  7731,41 zł

Pozostałą na koncie kwotę  rozdysponowano w następujący sposób:

Ze zbiórki do puszek i skarbon 6 261,00 zł;

- 2 000,00 zł przeznaczono na organizację II Warsztatów Psychoonkologicznych Żyć pełnią  

życia w obliczu choroby w dniach 12-16 listopada 2012 r.

-  kwotę  4 147,82  zł  przekazano  Anicie  Wąsali  uczennicy  Gimnazjum  nr  2  w  Olkuszu 
w formie przelewu środków na wykonanie protezy nogi. 

- 113,18 zł przeznaczono na  zakup butonów i baneru na organizację akcji Europejskiego Dnia 
Walki z Rakiem Piersi 13 października 2012 r.

Pozostałą kwota    1470,41 zł.  rozdysponowano w następujący sposób:

Ogłoszenie prasowe  o warsztatach psychoonkologicznych 12-16 listopada 452,64 zł

Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki w drugim półroczu   w tym: 
prowizje bankowe  w kwocie 4,50  zł.

W ramach promocji idei walki z rakiem  przekazano środki na:

- organizację Europejskiego dnia Walki z Rakiem Piersi-Dzień Różowej Wstążki  dnia 
13 października 2012

1. Druk banerów i butonów 97,15
2. Druk ulotek  147,00
3. Koszulki z nadrukiem loga Klubu  374,54
4. Opłata za przejazd zabytkowymi samochodami drogą wojewódzką 48,00 

Łącznie 666,69



- organizację Koncertu Dobroczynnego Jesteśmy Razem dnia 15 października 2012
1. Druk zaproszeń 143,00
2. Druk zaproszeń 34,93
3. Zakup kopert 10,95 

Łącznie 188,88

Indywidualna pomoc psychologiczna dla osób z choroba nowotworową:

- organizacja spotkań klubowych z psychoterapeutą w ramach wsparcia psychologicznego 
członków Klubu
 - kawa, herbata, słodycze  157,70 zł.

Do dnia 31 grudnia wyczerpano całkowicie środki na subkoncie. Subkonto zostało zamknięte.

                                                           Prezes Stowarzyszenia
Barbara Orkisz


