10 stycznia 2012 roku

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej prowadzonej przez
Fundację "Ogród Marzeń"
w terminie od 13 lutego do 31 grudnia 2011r.
Organizator zbiórki: Fundacja "Ogród Marzeń"

Nazwa organu i nr pozwolenia:
Zbiórka przeprowadzona na podstawie zezwolenia Starosty Jarocińskiego z
dnia 10 lutego 2011 roku (OS-5012-1/11)
Suma zebranych ofiar pieniężnych uwzględniająca ilość i rodzaj
zebranych środków na poszczególne cele, według form zbiórki
publicznej.
W wyniku przeprowadzonej zbiorki publicznej zebrano środki pieniężne w
kwocie 21.381,85 zł. (słownie dwadzieścia jeden tysięcy trzysta osiemdziesiąt
jeden złotych i osiemdziesiąt pięć groszy ).
oraz
10 euro w banknocie
6,21 euro w bilonie
3,80 franka szwajcarskiego w bilonie
4 korony czeskie
10 starych polskich złotych
20 centymów francuskich
2 monety trudne do rozpoznania
7,65 litów
5 pensów
Zbiórka była przeprowadzona na terenie Powiatu Jarocińskiego
w następujących formach:
1. zbiórka ofiar do 2 zaplombowanych skarbon stacjonarnych umieszczonych
w siedzibie Fundacji "Ogród Marzeń", Jarocin, ul. Wolności 1a i w biurze
ogłoszeń "Gazety Jarocińskiej", Jarocin, ul Rynek 21 zebrano kwotę 311,14
zł (słownie: trzysta jedenaście złotych i czternaście groszy)
3. Zbiórka dobrowolnych datków do zaplombowanych puszek kwestarskich
zebrano kwotę 21.070,71zł. (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy
siedemdziesiąt złotych i siedemdziesiąt jeden groszy).
oraz
10 euro w banknocie
4,27 euro w bilonie
3,80 franka szwajcarskiego w bilonie
4 korony czeskie w bilonie
10 starych polskich złotych (bilion)
20 centymów francuskich (bilon)
2 monety trudne do rozpoznania (bilon)
7,65 litów (bilon)
5 pensów (bilon)

Środki zebrane do puszek i skarbon w kwocie 21.381,85 złotych oraz 46.38 zł,
które uzyskano w wymiany zebranych euro zostały wpłacone na konto
bankowe o numerze 76 8427 0009 0029 9055 2000 0001. Pozostałe środki w postaci
obcej waluty zostały złożone do depozytu w kasie Fundacji w związku z tym,
iż nie można ich wymienić w polskim banku.

Środki uzyskane ze zbiórki publicznej zostały rozdysponowane na
poszczególne cele zbiorki w następujący sposób:7

1. Na fundusz stypendialny w kwocie 2. 749,76 zł. (słownie dwa tysiące
siedemset czterdzieści dziewięć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy).
2. Darowizna na dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego 1.800,00 zł.
(słownie: tysiąc osiemset złotych) .
Koszty poniesione w związku z organizacją zbiórki publicznej nie
zostały pokryte ze środków zbiórki
Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 16.832,09 zł. uzyskana za
zbiórki publicznej zostanie przeznaczona na leczenie i rehabilitację dzieci i
młodzieży i zostanie wydana w latach przyszłych .
W imieniu Fundacji "Ogród Marzeń"
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