Stowarzyszenie na rzecz oświaty,
kultury i pomocy społecznej
Wszyscy dla Wszystkich
Olkusz
J. Kochanowskiego 2
Nazwa i adres organizatora zbiórki
Burmistrz Miasta i Gminy Olkusz

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję, iż na podstawie pozwolenia nr SP.5311 z dnia 21 sierpnia 2013 r.

Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła
się w dniach 12 września 2013 r. do 30 grudnia 2013 r. na terenie Gminy Olkusz.

1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 4 617,47zł, wg poniższych form
zbiórki publicznej *:

- wpłaty na konto, w kwocie 491,00
- datki do puszek i skarbon, w kwocie 1854,47
- sprzedaż cegiełek, w kwocie 2 272,00

2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej.
a) nominał 10,00 zł x 120 szt =1200,00
b) nominał 5,00 zł x 194 szt =970,00
c) nominał 2,00 zł x 51 szt = 102,00
ilość sprzedanych cegiełek 416 szt
łączna kwota 2272,00

3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:
Nie zbierano ofiar w naturze.
Firma Marlibo-Medica Centrum Rehabilitacyjno Lecznicze w Olkuszu ufundowała Oli
Barańskiej rehabilitację wycenioną na kwotę 500,0 zł, a stosowny czek został wręczony
bezpośrednio beneficjentce podczas Koncertu Charytatywnego
4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki :

318,84 w tym:

1) rodzaj kosztu druk cegiełek w kwocie 258,30 zł
2) rodzaj kosztu druk plakatów w kwocie 58,54 zł
3) rodzaj kosztu prowizje bankowe w kwocie 2,00 zł
5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej ( suma zebranych ofiar pomniejszona
o wykazane koszty 4 298,63 zł

6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej,
z wymienieniem wykonanych zadań:

w

ramach

poszczególnych

celów

a) cel:
zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Aleksandry Barańskiej
kwota przeznaczona na cel:
zakup indywidualnego przedmiotu pionizującego 2 498,63 zł
b) cel:
rehabilitacja dzieci niepełnosprawnych
kwota przeznaczona na ten cel 1800,00zł
zakupiono zabiegi rehabilitacyjne dla podopiecznych Stowarzyszenia:
Julii Rogóż
Kamili Kałwy
Michała Mączki
Nie było potrzeby zakupu leków
VIII Koncert Charytatywny sfinansowano ze środków własnych i darowizn na cele
statutowe.

……………………
Podpis

Załącznik:

Kopia ogłoszenia prasowego o wynikach przeprowadzonej zbiórki publicznej.
Sprawozdanie ze zbiórki publicznej umieszczono na stronie internetowej Stowarzyszenia
www.swdw.pl
Artykuł prasowy o VIII Koncercie Charytatywnym Dar serca dla Oli
Potwierdzenie z banku o zamknięciu subkonta

__________________________________________________

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.

4Podpis osoby upoważnionej do reprezentowania organizacji lub komitetu.

