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Sprawozdanie z przeprowadzenia zbiórki publicznej
W dniach 23 października 2011 – 7 listopada 2011 Towarzystwo Przyjaciół Ząbek z siedzibą
w Ząbkach, przy ul. Słowackiego 10, przeprowadziło zbiórkę publiczną, zgodnie
z zezwolenie Burmistrza Miasta Ząbki nr SO 5311/3/11 z dnia 21.10.2011 r.
Cel zbiórki:
Celem Zbiórki było zebranie środków na likwidację skutków pożaru w budynku mieszkalnym
położonym w Ząbkach przy ul. Jagiellońska 16a, w szczególności na przygotowanie budynku
do zimy.
Obszar zbiórki:
Zbiórka była zorganizowana na obszarze Miasta Ząbki.
Forma zbiórki:
Zbiórka była realizowana w dwóch etapach:
 kwesta do puszek przeprowadzona w dniu 23 października
 dobrowolne wpłaty na specjalnie założone w tym celu konto: 96 8006 0000 0024
2426 2000 0002 założone w Spółdzielczym Banku Rzemiosła i Rolnictwa w
Wołominie – oddział w Ząbkach.
Informacja o wynikach zbiórki:
W wyniku przeprowadzonej kwesty w dniu 23 października zebrano do puszek kwotę:
3959, 75 zł (słownie: trzy tysiące dziewięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych siedemdziesiąt
pięć groszy). Środki te przekazano poszkodowanej w dniu 5 listopada ze wskazaniem celu na
pokrycie, jakiego mogą zostać spożytkowane.
W wyniku wpłat na konto zebrano 1 365 zł (słownie: jeden tysiąc trzysta sześćdziesiąt pięć
złotych), sumę tą przekazano w dniu 7 grudnia 2011 roku poszkodowanej na konto ze
wskazaniem celu wydatkowania.
Sposób spożytkowania środków:
Środki pozyskane w wyniku zbiórki zostały spożytkowane na zakup materiałów i usług
niezbędnych do wyremontowania domu przy ulicy Jagiellońskiej 16a w Ząbkach,
uszkodzonego w pożarze.
Organizacją zbiórki publicznej zajęli się członkowie Towarzystwa Przyjaciół Ząbek nie
pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.

Koszty zbiórki:
Opłata skarbowa w wysokości 82 zł uchwałą Zarządu Towarzystwa Przyjaciół Ząbek została
pokryta środkami własnymi Towarzystwa na realizację celów statutowych. W związku całość
zebranych funduszy została przekazana poszkodowanej ze wskazaniem pokrycie kosztów
remontu domu po pożarze.
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