
 

 

 

 

Głogów, 29.11.2011 r. 

 

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

PRZEPROWADZONEJ NA PODSTAWIE ZEZWOLENIA PREZYDENTA MIASTA GŁOGOWA 

nr WSOiO.DEDO.5311.7.2011 

I. PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ: 

Głogowskie Stowarzyszenie Pomocy Zwierzętom AMICUS 

ul. Obrooców Pokoju 30, 67-200 Głogów, 

KRS 0000304548 

NIP 693 21 30 589 

REGON 020758359 

Tel. 698-305-889, 667-966-567 

 

II. ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I ORGAN WYDAJĄCY: 

Decyzja Prezydenta Miasta Głogowa nr WSOiO.DEDO.5311.7.2011 

z dnia 28 października 2011r.  

 

III. TERMIN, SPOSÓB PRZEPROWADZENIA I CEL ZBIÓRKI: 

Zbiórka publiczna przeprowadzona została na terenie Parku Słowiaoskiego w Głogowie w 

dniu 30.10.2011 r. w następujących formach: 

1. Loteria fantowa 

Podczas zbiórki publicznej odbyła się loteria fantowa. Cena jednego losu wynosiła 2zł, 

w każdym losie znajdowała się nagroda rzeczowa. Wyprodukowano losy w ilości 170 

sztuk. 

2. Aukcja licytacyjna 

Podczas zbiórki odbyła się aukcja licytacyjna podarowanych przedmiotów. 

Wystawionych zostało 11 rzeczy.  

 

Niezakupione podczas loterii oraz aukcji przedmioty pozostają w posiadaniu Stowarzyszenia 

i zostaną wykorzystane dla potrzeb kolejnej zbiórki publicznej, zgodnie z wydanym 

w przyszłości zezwoleniem. 

 



Środki pieniężne wykorzystane zostały na zakup dodatkowych kojców dla psów 

przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie Głogowskim zgodnie z 

decyzją. 

 

IV. ROZLICZENIE ZEBRANYCH ŚRODKÓW: 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki pieniędzy zebrano łącznie – 763 zł 

(słownie: siedemset sześćdziesiąt trzy złote), w tym: 

a) Dochód z loterii fantowej – 238 zł 

b) Dochód z aukcji licytacyjnej – 525 zł 

 

W załączeniu do sprawozdania przedkładamy zestawienie pozyskanych środków finansowych 

(załącznik nr 1). 

 

V. ROZLICZENIE KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI: 

Koszty przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniosły łącznie – 50 zł 

(słownie: pięćdziesiąt złotych), ich udział w stosunku do łącznego przychodu ze zbiórki 

publicznej wynosi 6,55%, a pokryte zostały wyłącznie ze środków własnych Stowarzyszenia. 

 

L.p. Nazwa towaru/usługi Wartość w zł 

1. Wydruk ulotek 50zł 

 RAZEM 50zł 

 

VI. SPOSÓB WYDATKOWANIA ZEBRANYCH ŚRODKÓW: 

Zebrane środki pieniężne wydatkowane zostały zgodnie z decyzją na zakup dodatkowych 

kojców dla psów przebywających w schronisku dla bezdomnych zwierząt we Wróblinie 

Głogowskim. Zebrana kwota stanowiła 4,18% całkowitego kosztu zakupu dodatkowych pięciu 

kojców. 

 

Wydatek ten został udokumentowany fakturą VAT nr 0442/11/11/FVS/Mobi  

Drukarnia Welin s.c. Marzena, Przemysław Pawłowscy na kwotę 18252,00 zł. 

 

VII. OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ: 

Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej (załącznik nr 2) zostało opublikowane na stronie 

internetowej lokalnego portalu (http://glogowmix.pl/) w dniu 28 listopada 2011 r. oraz wraz 

z niniejszym sprawozdaniem zostało umieszone na stronie internetowej Stowarzyszenia 

(http://www.amicus.glogow.pl/). Będzie ono tam eksponowane bezterminowo.  

 

VIII. ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA: 

1) Zestawienie wpływów. 

2) Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej. 

3) Dokumentacja fotograficzna zakupionych kojców. 

 

 


