Poznań, dnia 28 lutego 2013 r.

SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Przeprowadzonej na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Wielkopolskiego z dnia 9
lutego 2012 r. ozn. DOI.622.1.3.2012
I PRZEPROWADZAJĄCY ZBIÓRKĘ
Nazwa Fundacji: Fundacja „Głosem Zwierząt”
Siedziba i adres: ul. Podbiałowa 1 / 2, 60185 Skórzewo
Adres email: fundacja@glosemzwierzat.pl
Data wpisu w Krajowym rejestrze Sądowym: 15.12.2010
Nr. KRS 0000373309
REGON: 301625359
NIP: 7792386785
Tel. 694 731 858
NR KONT BANKOWYCH
07 2490 0005 0000 4500 6401 8021
04 2490 0005 0000 4600 8073 9177
II ZEZWOLENIE NA PRZEPROWADZENIE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ I ORGAN WYDAJĄCY
Decyzja Marszałka Województwa Wielkopolskiego ozn. DOI.622.1.3.2012 z dnia 9 lutego
2012r.
III TERMIN, SPOSÓB I CEL ZBIÓRKI
Zbiórka została przeprowadzona na terenie Województwa Wielkopolskiego w terminie od 9
lutego 2012 r. do 31 grudnia 2013 r. w następujących formach:
Zbiórki datków pieniężnych do puszek kwestarskich
Podczas zbiórek wykorzystywano 5 puszek o numerach 001 do 005. Puszki eksponowane były
podczas imprez, w których udział brała Fundacja, kwest ulicznych oraz w centrach handlowych
i w sklepach. Puszki były na bieżąco komisyjnie otwierane, wpływy były przeliczane i

zapisywane w protokołach ze zbiórek. Uzyskane przychody wydatkowane były i są nadal
zgodnie z wydanym zezwoleniem, na cele statutowe Fundacji.
Zbiórki datków do skarbon stacjonarnych
W okresie trwania pozwolenia wykorzystano skarbony stacjonarne podczas zbiórek głównie w:
centrum handlowym King Cross Marcelin, Salonie urody Beverly oraz centrum ogrodniczym
Juka. Skarbony były na bieżąco opróżniane, wpływy przeliczane, zaksięgowane i wydatkowane
zgodnie z wydanym zezwoleniem.
Dobrowolne wpłaty na konto
Przez cały okres trwania zbiórki darczyńcy (osoby fizyczne jak i prawne) dokonywali
dobrowolnych wpłat na konto Fundacji. Mimo iż Fundacja dysponuje założonym w tym celu
oddzielnym rachunkiem bankowym (nr 04 2490 0005 0000 4600 8073 9177), znacząca część
wpłat wpływała na rachunek podstawowy (nr 07 2490 0005 0000 4500 6401 8021).
Zbiórka darów rzeczowych
Dary rzeczowe były zbierane głównie w centrum handlowym King Cross Marcelin ale też
przekazywane Fundacji przez indywidualnych darczyńców oraz placówki szkolne. Zostały
zaksięgowane i wykorzystane zgodnie z wydanym pozwoleniem, na rzecz podopiecznych
Fundacji.
IV ROZLIECZENI ZEBRANYCH ŚRODKÓW
W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej zebrano łącznie: 110 160,45
W tym:
do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych – 23 703,18
dobrowolne wpłaty na konto – 78 534,74
dary rzeczowe o łącznej szacunkowej wartości – 7922,53
V ROZLIECZENIE KOSZTÓW PRZEPROWADZENIA ZBIÓRKI
Koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły łącznie 82 zł (słownie: osiemdziesiąt dwa złote) i
stanowią równowartość opłaty skarbowej za wydanie pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki
publicznej.
VI SPOSÓB WYDATKOWANIA ZEBRANYCH ŚRODKÓW
Zebrane środki pieniężne wydawane były i są zgodnie z pozwoleniem na opiekę i utrzymanie
zwierząt przebywających pod opieką Fundacji, a przede wszystkim na ich wyżywienie, leczenie,
szczepienia, kastrację, sterylizację oraz operacje ratujące życie i zdrowie oraz inne zabiegi
weterynaryjne.
Dary rzeczowe zebrane podczas zbiórki były i są sukcesywnie wydawane wolontariuszom
Fundacji i wykorzystywane w celu zapewnienia opieki i wyżywienia zwierzętom przebywającym

pod opieką Fundacji zarówno w domach tymczasowych, przytuliskach jak i hotelach dla
zwierząt.
VII OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Fundacja umieściła dane o wyniku zbiórki publicznej na swojej stronie internetowej
www.glosemzwierzat.pl oraz w gazecie – załącznik do niniejszego sprawozdania.
VIII ZAŁĄCZNIKI DO SPRAWOZDANIA:
Pismo wyjaśniające
Ogłoszenie o wynikach przeprowadzonej zbiórki w prasie lokalnej
Zestawienie zbiórek publicznych do puszek kwestarskich i skarbon stacjonarnych
Zestawienie wydatkowania uzyskanych środków
Sporządzający:

