
 

Skawina,2014-01-31 

       
 

 FDSS / ZBPB - 8/2014  

 
 
 

 
SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

przeprowadzonej w dniach 01.01.2013 do 31.12.2013 
przez 

 

Fundację Dar Serca- Skawina 
32-050 Skawina, Rynek 12 

Tel. 12 291-01-83 
KRS 0000328272 
 

 
Fundacja Dar Serca-Skawina, działając na podstawie decyzji Burmistrza Miasta 

i Gminy Skawina Nr SO.5311.1.2013 zorganizowała zbiórkę publiczną na terenie Miasta  
i Gminy Skawina, która trwała od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 roku. 
Zbiórka związana była z realizowaniem przez Fundację celów statutowych.  

 
Cele zbiórki publicznej: 

1. Udzielanie pomocy rzeczowej i finansowej osobom w trudnej sytuacji materialnej.  
2. Fundowanie stypendiów, pomocy rzeczowej i finansowej dla dzieci i młodzieży.  
3. Wspieranie innych organizacji, których cele zbieżne są z celami statutowymi Fundacji.  

 
Zbiórka przybrała następujące formy: 

1. Dobrowolne wpłaty na konto bankowe.  

2. Zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych.  
3. Zbiórka artykułów spożywczych z zakładów pracy.  

4. Wpłata dla Paulinki Stolarz. 
 

Łącznie w okresie trwania zbiórki Fundacja pozyskała kwotę:   - 77.871,78 zł 

w  tym: 
- wpłaty na konto       - 58.301,76 

- zbiórka do puszek kwestarskich i stacjonarnych  - 18.662,50 
- zbiórka darowizn rzeczowych    - 907,49 

 

Koszty zbiórki publicznej 

W roku 2013 nie wystąpiły koszty zbiórki publicznej.  

 

Wydatki ogółem         - 70.923,54 zł 

w tym: 

- koszty pomocy materialnej (zapomogi)    - 20.420,03 
- koszty pomocy na rzecz osób chorych    - 400,00 

- koszty wycieczek i wypoczynek dzieci i młodzieży  - 11.016,00  
- koszty stypendiów       - 12.400,00 



- koszty obiadów dla dzieci      - 8.939,80 

- koszty wyprawek szkolnych i książek     - 6.707,18 
- koszty programu  „Arteterapia z Darem Serca”   - 2.999,00 

- koszty projektu „Zabytki powiatu krakowskiego  
w terapii plastycznej dzieci”       - 3.000,00 
- koszty organizacji „Mikołajek”     - 1.346,97 

- koszty wspierania innych organizacji    - 907,49 
 

 
Zgodnie z art.7 ust. 2 ustawy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych 
(DZ.U.Nr 22, poz.162 z późn. zm.) osoby organizujące i przeprowadzające zbiórkę nie 

otrzymały za te czynności wynagrodzenia.  


