
Stowarzyszenie Pomocy „Miś”                                                                          Malbork 21.01.2014r.
ul. Słowackiego 74
82-200 Malbork

Burmistrz Miasta Malbork  
ul. Pl. Słowiański 5             
82-200 Malbork                 

           
SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ

Informuję. że na podstawie decyzji nr 14 z dnia 14.12.2013r. Burmistrza Miasta Malbork została 
przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach od 15.12.2012r. do 31.12.2013r. Na 
terenie Miasta Malbork w formie:
– dobrowolnych wpłat na konto nr 51 2030 0045 1110 0000 0039 0970
– zbierania ofiar do skarbon stacjonarnych
– zbierania ofiar w naturze
– sprzedaż przedmiotów pozostała z pozwolenia Decyzja nr 6/2013 z dnia 31.05.2013r.

Celem zbiórki publicznej jest zebranie funduszy na budowę Ośrodka Dziennego Wsparcia dla 
Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej w Malborku.

Umieszczono 23 skarbony stacjonarne w następujących miejscach:

-skarbona nr1-sklep sportowy „Maraton” ul. Piłsudskiego 11/12
-skarbona nr2-Urząd Miasta Malbork ul. Pl. Słowiański 5
-skarbona nr3-Starostwo Powiatu Malbork ul. Pl. Słowiański 17
-skarbona nr4-firma handlowa A. Chyła Kwiatkowska ul. Kopernika 8
-skarbona nr5-salon fryzjerski „Kleopatra” ul. Mickiewicza 32
-skarbona nr6-Malborskie Centrum Kultury i Edukacji ul. Kopernika 1
-skarbona nr7-”Organika Trans” ul. Boczna 10
-skarbona nr8-Ognisko Plastyczne ul. Jagielońska 78a
-skarbona nr9- biuro rachunkowe „Partner dla Firm”ul. Sienkiewicza 26 i Żeromskiego 4a/3
-skarbona nr10-”Intertop” ul. Aleja Wojska Polskiego 91
-skarbona nr11-salon fryzjerski Justyna Mazur ul. 17 Marca 47
-skarbona nr12-firma „Eliza”Jacek Pytliński ul. Kotarbińskiego 8
-skarbona nr13-sklep spożywczo-przemysłowy G. Dębska ul. Zapolskiej 1
-skarbona nr14-szkółka nauki pływania „Delfin” ul. Narutowicza 14
-skarbona nr15-parafia rzymsko-katolicka św. Jana Chrzciciela ul. Stare Miasto 22
-skarbona nr16-”Leier-Malbork” ul. Aleja Wojska Polskiego 92
-skarbona nr17-firma „Secret” Aleksandra Pytlińska ul. Kotarbińskiego 8
-skarbona nr18-kwiaciarnia „Agawa” ul. Mickiewicza 35
-skarbona nr19-kwiaciarnia Marinetta Wiśniewska ul. Aleja Rodła 1
-skarbona nr20-salon fryzjerski „Roma” ul. Kościuszki 21



-skarbona nr21-bank BGŻ ul. 17 Marca 43
-skarbona nr22-apteka „Euro-Pharm” ul. Kościuszki 40
-skarbona nr23-kwiaciarnia „Malborska” ul. Kościuszki 9

1.Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łączne:   3630,24zł.
wg poniższych form zbiórki publicznej:

-wpłaty na konto w kwocie :  105zł.

-datki do skarbon stacjonarnych :  3354,24zł.

-sprzedaż przedmiotów pozostałych z Decyzji nr.6/2013 :  171zł.

2.Sprzedaż przedmiotów:
-nazwa przedmiotów i cena sprzedaży:
-wiklinowe koszyki duże  - 2szt.*10zł. -  20zł.
-drzewka kawowe             - 4szt.* 5zł.  -  20zł.
-kubek gliniany ozdobny  - 2szt.*10zł. - 20zł.
-pingwin                            -1szt.* 5zł.  -  5zł.
-delfin                                -1szt.* 3zł.  -  3zł.   
-grafika bez ram                - 4szt.*12zł. - 48zł.
-grafika na płótnie             - 1szt.*15zł. - 15zł.
-grafika ramka                   - 1szt.*20zł. - 20zł.
-grafika mała                     - 1szt.* 8zł.  -   8zł.
-figurki porcelanowe         - 6szt.* 2zł.  -  12zł.

3.Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki :464,41zł.

-rodzaj kosztu:                                               w kwocie:  
1.Zakup kłódek do skarbon stacjonarnych   -  35zł.
2.Zakup skarbon stacjonarnych                    -  229,41zł.
3.Oszklenie skarbon stacjonarnych              -  200zł.

Procentowy udział kosztów w stosunku do zebranej kwoty wyniósł: 12,8%.

4.Łączny dochód ze zbiórki publicznej wynosi: 3165,83zł.

Środki ze zbiórki wpłacane były systematycznie na konto Stowarzyszenia Pomocy „Miś” 
nr 51 2030 0045 1110 0000 0039 0970 do banku BGŻ w Malborku.

Przeprowadzona zbiórka publiczna została ogłoszona w prasie i w radio Malbork.


