Białystok 2013 -01-11

Sz. Pan

Tadeusz Truskolaski
Prezydent Miasta Białegostoku

Szanowny Panie,
Na podstawie Ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22,
poz. 162 z 1933 r. z późn. zmianami), Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek
publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199 poz. 1947 z 2003r.
z późn. zmianami) oraz Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2003 r. Nr 96, poz. 873), przedstawiam wyniki przeprowadzonej
zbiórki publicznej we wnioskowanym okresie.

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 podczas koncertu
charytatywnego „ Z Życia do Życia” oraz festynu rodzinnego na Krywlanach jak również
innych wydarzeniach których organizatorem była nasza Fundacja
3. Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki publicznej: 1 kwietnia – 31 grudnia
2012
4. Miejsce przeprowadzenia zbiórki publicznej: teren miasta Białegostoku, lotnisko
Krywlany.
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5. Sposób informowania o prowadzonej zbiórce publicznej
Za
pośrednictwem
mediów
lokalnych,
a
także
na
stronie
internetowej
www.fundusz.bialystok.pl oraz www.bialystok.pl
6. Ilość osób uczestniczących w przeprowadzeniu zbiórki publicznej
Na stałe zaangażowanych w zbiórkę było 5 osób, podczas festynu fundusz miał dodatkowe
wsparcie 10 wolontariuszy, posiadających identyfikatory i będących pod opieką członków
funduszu.
7. Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej, w tym rodzaj i wysokość
poszczególnych wydatków
Koszt związane z przygotowaniem identyfikatorów i prawidłowym oznaczeniem puszek dla
wolontariuszy wyniósł 100 zł.
8. 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.
9. Zgromadzone fundusze:
Fundusz ,,Białystok Ojcu Świętemu” w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2012 roku zebrał
w ramach zbiórki publicznej ( zezwolenie nr ORN – II. 5311.5.2012) podczas koncertu
charytatywnego organizowanego w dniu 1 kwietnia 2012 i festynu rodzinnego na
Krywlanach w dniu 03.06.2012 oraz w ramach innych wydarzeń kwotę: 2451 zł (słownie:
dwa tysiące czterysta pięćdziesiąt jeden złote). Zgromadzone środki zostały w całości
przeznaczone na wsparcie prowadzonego przez naszą Fundację programu stypendialnego
Fundacja nasza jest organizacja pożytku publicznego, powstałą w kwietniu 2004 roku
jako ,,żywy pomnik pamięci Ojca Świętego”, z sukcesem prowadzi działalność stypendialną
adresowaną do młodzieży z Białegostoku pochodzącej z rodzin zagrożonych wykluczeniem
społecznym. Mamy doświadczenie w organizowaniu dużych wydarzeń, takich jak Festyn
Rodzinny ,,Białystok Ojcu Świętemu”, organizacji marszów, obozów i półkolonii letnich dla
dzieci z rodzin uboższych, defaworyzowanych.

Białystok, dnia 11.01.2013 r.

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

Załączniki:
1) Wykaz wypłaconych stypendiów na pokrycie których zostały przeznaczone środki zebrane w ramach zbiórki
publicznej
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