
Białystok, 2012-02-03

Sz. Pan

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

SPRAWOZDANIE PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

1. Cel zbiórki publicznej

Zbiórka publiczna prowadzona byłą na rzecz pozyskania środków na udzielenie 
stypendiów  dla  dzieci  i  młodzieży  zdolnej  i  aktywnej  z  uboższych, 
defaworyzowanych  środowisk  i  rodzin  z  Białegostoku  oraz  na  organizację 
wypoczynku letniego w formie obozu i półkolonii dla dzieci z rodzin, których nie 
stać na wyjazd poza miejsce zamieszkania.

2. Forma przeprowadzenia zbiórki publicznej
Główną formą była zbiórka środków pieniężnych do oznaczonych puszek oraz 
sprzedaż książek – cegiełek z których całkowity dochód jest przeznaczony na 
działania związane z funkcjonowaniem programu stypendialnego prowadzonego 
przez nasz Fundusz, podczas festynu rodzinnego na Krywlanach.

3. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną
Fundusz Białystok Ojcu Świętemu, 15 -232 Białystok, Mickiewicza 54A
4. Nazwa organu i nr pozwolenia 
Prezydent  Miasta  Białegostoku  na  podstawie  decyzji  z  dnia  03.06.2011 
nr ORN-IV.5311.25.2011
5. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 
3 czerwca – 31 grudnia 2011
6. Suma zebranych kwot

     W toku przeprowadzonej zbiórki publicznej z tytułu :
- zbiórki do puszek kwestorskich uzyskaliśmy kwotę : 1243 zł
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-  sprzedaży  książek  –  cegiełek  uzyskaliśmy kwotę  6000  zł  –  koszt  jednej 
książki to 50 zł, każda sprzedana książka posiadała umieszczoną informację, 
że jej dystrybucja odbywa się w ramach prowadzonej zbiórki publicznej
7. Miejsce  przeprowadzenia  zbiórki  publicznej:  teren  miasta 
Białegostoku, lotnisko Krywlany
8. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej

Za pośrednictwem strony internetowej www.fundusz.bialystok.pl 
9. Ilość osób uczestniczących w przeprowadzeniu zbiórki publicznej

Na stałe zaangażowanych w zbiórkę było 5 osób, podczas festynu fundusz miał 
wsparcie 20 wolontariuszy, posiadających identyfikatory i będących pod opieką 
członków funduszu.

10. Koszty  przeprowadzenia  zbiórki  publicznej,  w  tym  rodzaj  i 
wysokość poszczególnych wydatków

Koszt produkcji identyfikatorów, puszek oraz naklejek na książki wyniósł 200 zł.
11. Dane  osoby  odpowiedzialnej  za  organizację  i  przebieg  zbiórki 
publicznej (imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu)

Ks. Andrzej Kołpak, prezes funduszu, 15-232 Białystok, ul. Mickiewicza 54 A 
tel.: 85 740 33 05 tel. kom. 698 658 075,  e-mail: par-pio@bialystok.opoka.org.

………………………………
podpis  i  pieczęć  osoby  ubiegającej  się 
o udzielenie  pozwolenia  na  przeprowadzenie 
zbiórki publicznej
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