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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez 
Fundację 

 „Ogród Marzeń" w terminie od 20.01-31.12.2012 
 

 

Organizator zbiórki: Fundacja „Ogród Marzeń” 

 

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie 

zezwolenia Starosty Jarocińskiego z dnia 16.01.2012 roku (OS.5311.1.2012.BK3) 

 

Dane dotyczące zebranych środków pieniężnych:  

1. W wyniki przeprowadzonych zbiórek publicznych zebrano w sumie środki 

pieniężne w wysokości 24.005,56 zł (dwadzieściaczterytysiącepięćzł 

56/100), 5,17 Euro, 5 centymów francuskich, 9,48 funtów angielskich, 5 

centymów szwajcarskich, 12 starych polskich złotych, 1 marka, 5 zł polskich 

- uszkodzone. 

2. Zbiórki były przeprowadzane na terenie powiatu jarocińskiego w formie 

zbierania ofiar do puszek kwestarskich oraz zbierania ofiar do skarbony 

stacjonarnej. 



3. Zebrane środki w kwocie 24.005,56 zł zostały wpłacone na konto bankowe 

Fundacji o numerze 76 8427 0009 0029 9055 2000 0001. Pozostałe środki w 

postaci obcej waluty zostały złożone do depozytu w kasie Fundacji. 

 

Wykaz kosztów poniesionych na organizację i przeprowadzenie 

zbiórki: Koszty poniesione w związku z organizacją zbiórki publicznej nie 

zostały pokryte ze środków zbiórki. 

 

Podział dochodów z podaniem celów i wysokością kwot 

przeznaczonych na dany cel:  

 

Zbiórki były przeprowadzane z przeznaczeniem  na:  

1.  Fundusz stypendialny „Kuźnia Młodych Talentów” –   zebrano kwotę 

606,44 zł (sześćsetsześćzł 44/100). Kwota ta w całości została przekazana 

na w/w fundusz. 

2. Leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży – zebrano kwotę 23.399,12 zł 

(dwadzieściatrzytysiącetrzystadziewięćdziesiątdziewięć zł 12/100), 5,17 

Euro, 5 centymów francuskich, 9,48 funtów angielskich, 5 centymów 

szwajcarskich, 12 starych polskich złotych, 1 marka, 5 zł polskich - 

uszkodzone. 

Z kwoty tej zostały rozdysponowane środki w wysokości 16.267,51 zł na 

dofinansowanie do turnusów, których współorganizatorem jest Fundacja.  

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 7.131,61 zł 

przeznaczona na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży zostanie 

wydana w latach przyszłych. 

 

W roku 2012 Fundacja rozdysponowała pieniądze pozostałe ze zbiórki  

z roku 2011 w wysokości 16.832,09 zł i tak: 

a) na pomoc chorym dzieciom i młodzieży - na dofinansowanie do 

turnusów rehabilitacyjnych (4 osoby), zakup środków medycznych (2 

osoby), zakup aparatu słuchowego (1 osoba), zakup roweru 



rehabilitacyjnego (1 osoba), zakup okularów korekcyjnych (1 osoba) 

wydano w sumie  10.377,60 zł. 

b) na dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych 

współorganizowanych przez Fundację  wydano w sumie 6.454,49 zł. 

 

 

 

W imieniu Fundacji „Ogród Marzeń” 
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