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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej przeprowadzonej przez Fundację 

 „Ogród Marzeń" w terminie od 14.01-31.12.2014 
 

 

Organizator zbiórki: Fundacja „Ogród Marzeń” 

 

Nazwa organu i nr pozwolenia: Zbiórka przeprowadzona na podstawie 

decyzji nr 3/14 Starosty Jarocińskiego z dnia 14.01.2014 roku 

(OS.5311.1.2014.BK3) 

 

Dane dotyczące zebranych środków pieniężnych:  

W wyniki przeprowadzonych zbiórek publicznych zebrano w sumie środki 

pieniężne w wysokości 43.110,74 zł (czterdzieścitrzytysiącestodziesięćzł 

74/100), 18,87 euro, 2 korony czeskie, 50 yeni turecki, 1 leu, 25 centów 

holenderskich, 10 kopiejek ukraińskich, 10 stotinek bułgarskich, 50 ore 
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norweskich, 17 penny, 6 pensów, 1 stary polski złoty. 

 

 

Zbiórki były przeprowadzane na terenie powiatu jarocińskiego w formie 

zbierania ofiar do puszek kwestarskich. Zebrane środki w kwocie  

43.110,74 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. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji dzieci i młodzieży – zebrano kwotę 

33.275,23 zł (trzydzieścitrzytysiącedwieściesiedemdziesiątpięć zł 

23/100), 6,13 euro, 50 yeni turecki, 10 kopiejek ukraińskich, 10 stotinek 

bułgarskich, 50 ore norweskich, 1 pens, 1 stary polski złoty. Z kwoty tej 

zostały rozdysponowane środki w wysokości 20.800 zł na 

dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych, których 

współorganizatorem jest Fundacja. Na rok 2014/15 przyznano ze zbiórki 

publicznej pulę w wysokości 6.700 zł dla 8 podopiecznych Fundacji na 

pomoc w dofinansowaniu leczenia i rehabilitacji. Z puli tej do końca roku 

2014 zostało wydane 1.749,98 zł.  

Zarząd Fundacji podjął uchwałę o przekazaniu ze zbiórki publicznej  

kwoty 3.000.00 zł na dofinansowanie do leczenia i rehabilitacji Dominika 
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Jakubiaka. Kwota ta została przekazana na podstawie umowy darowizny 

na konto Fundacji  Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”, której Dominik 

Jakubiak jest podopiecznym. 

 

Pozostała nierozdysponowana kwota w wysokości 2.775,23 zł 

przeznaczona na leczenie i rehabilitację dzieci i młodzieży zostanie 

wydana w latach przyszłych. 

 

2. Pomoc w leczeniu i rehabilitacji Dominika Jakubiaka –podopiecznego 

Fundacji – zebrano kwotę 9.835,51 zł, 12,74 Euro, 2 korony czeskie, 17 

penny, 1 leu, 25 centów holenderskich.  Zarząd fundacji podjął decyzję o 

przekazaniu kwoty 7.190,44 zł na subkonto w/w dziecka o numerze  

15 1060 0076 0000 3310 0018 2615 prowadzone przez Fundację 

Dzieciom „Zdążyć z Pomocą”.  

Kwota 2.645,07 zł zostanie przeznaczona na dofinansowanie do 

rehabilitacji w 2015 roku. Środki w postaci waluty obcej zostały złożone 

do depozytu w kasie Fundacji. 

 

 

W imieniu Fundacji „Ogród Marzeń” 

 

 

 

Beata Frąckowiak-Piotrowicz 

(Prezes Zarządu) 

 

 

 

Weronika Wesołek 

 (Członek Zarządu) 
 


