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SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
PRZEPROWADZONE NA PODSTAWIE
Pozwolenia Marszałka Województwa Pomorskiego nr ROPS-P.622.1.12 z dnia 16 stycznia 2012 r.

I. PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ:
Fundacja „Tożsamość i Solidarność”
80-298 Gdańsk, ul. M. Słabego 11/39
KRS 0000366463, NIP 9571045259
tel. kom. 531139691, tel. księgowość 58 3013790
www.tis.org.pl, e-mail: kontakt@tis.org.pl

II. Zezwolenie na przeprowadzenie zbiórki publicznej i organ wydający:
Decyzja Marszałka Województwa Pomorskiego nr ROPS-P.622.1.12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego ul. Okopowa 21/27, 80-810 Gdańsk
III. Termin, sposób przeprowadzenia zbiórki:
Zbiórka publiczna przeprowadzona została na terenie województwa pomorskiego od 09 lutego 2012 r. do 31 stycznia
2013 r. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 17154,96 (słownie: siedemnaście tysięcy sto pięćdziesiąt
cztery złotych dziewięćdziesiąt sześć groszy)
wg poniższych form zbiórki:
1. wpłat na konto,
2. datki do skarbon stacjonarnych: podczas zbiórki wykorzystano 22 skarbony stacjonarne, które umieszczono za zgodą w
siedzibach SKOK im. F. Stefczyka oraz siedzibie Prawa i Sprawiedliwości przy ul. Kościuszki w Sopocie. Skarbony zostały
komisyjnie opróżnione, wpływy zostały przeliczone, zaksięgowane i wpłacone na konto. Protokoły otwarcia skarbon
stacjonarnych stanowią część prowadzonego przez Fundację Rejestru Zbiórki Publicznej nr ROPS-P.622.1.12 z dnia 16
stycznia 2012 r.
3. datki do puszek kwestorskich: Wykorzystano 10 puszek kwestorskich, które były eksponowane na wydarzeniach, w
których uczestniczyła Fundacja. Puszki zostały komisyjnie opróżnione, wpływy zostały przeliczone, zaksięgowane i
wpłacone na konto. Protokoły otwarcia puszek kwestorskich stanowią część prowadzonego przez Fundację Rejestru
Zbiórki Publicznej nr ROPS-P.622.1.12 z dnia 16 stycznia 2012 r.
4. sprzedaż cegiełek: Podczas zbiórki publicznej wyemitowano cegiełki wartościowe o łącznej wartości 40 000, 00 zł
(z czego w nominałach 10 zł – 2000 szt. , 20 zł – 500 szt., 50 zł – 200 szt. )
Cegiełki sprzedawane były podczas wydarzeń, w których uczestniczyła Fundacja. Przychody ze sprzedaży cegiełek były na
bieżąco księgowane i wpłacone na konto zbiórki.
IV. Rozliczenie zebranych środków według sposobów zbiórki:
1. wpłaty na konto:

3000,00 zł

2. datki do skarbon stacjonarnych:

1834,56 zł

3. datki do puszek kwestorskich:

2510,40 zł

4. sprzedaż cegiełek:
- w nominale 10 zł w sumie:

2310,00 zł

- w nominale 20 zł w sumie:

2500,00 zł

- w nominale 50 zł w sumie:

5000,00 zł

Łączny przychód z prowadzonej zbiórki publicznej wyniósł:

9810,00 zł
17154,96 zł

Słownie: SIEDEMNAŚCIE TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT CZTERY złotych DZIEWIĘĆDZIESIĄT SZEŚĆ groszy
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V. Rozliczenie kosztów przeprowadzonej zbiórki:
Koszty przeprowadzonej zbiórki wyniosły łącznie
1. Wydruk ulotek informacyjnych i cegiełek

1371,45 zł

2. Etui na identyfikatory

94,71 zł

3. Wydruk identyfikatorów do zbiórki publicznej

15,20 zł

4. Opłata skarbowa z tytułu zbiórki publicznej

82,00 zł

Razem

1563,36 zł

%

9,12 %

VI. Sposób wydatkowania zebranych środków:
Jeszcze nie zrealizowano celu. Zebrane środki pieniężne znajdują się na subkoncie Fundacji przeznaczonym tylko dla tej
zbiórki, w 2013 r. zostaną przeznaczone na cele wymienione we wniosku o pozwolenie na zbiórkę publiczną. O podjęciu
decyzji przeznaczenia zebranych środków Fundacja powiadomi Urząd Marszałka Województwa Pomorskiego osobnym
pismem uzupełniającym niniejsze sprawozdanie.
VII. Ogłoszenie wyników zbiórki publicznej:
Fundacja zamieściła dane o przychodach ze zbiórki publicznej w dziale ZBIÓRKA PUBLICZNA na swoim portalu
internetowym (www.tis.org.pl) w dniu 28.02.2013 r. Będzie ono tam eksponowane bezterminowo ze względu na przyjętą
przez Fundację politykę wiarygodności finansowej. Dodatkowo ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej zostało przesłane
do umieszczenia w ogólnopolskim portalu KOMUNIKATY NGO (http://ogloszenia.ngo.pl).
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