SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
Stowarzyszenie Wielokierunkowej Pomocy „Remedium” z siedzibą w Mrągowie przy ulicy
Kościelnej 2, na podstawie zezwolenia Burmistrza Miasta Mrągowo- Decyzja Nr 4/2014
z dn. 18.04.2014 r. informuje, że w wyniku przeprowadzenia w dniu 10 maja 2014 r. zbiórki
publicznej podczas I Charytatywnego Maratonu Zumba Fitness, zgromadzono środki finansowe
w kwocie 2141,92 zł (dwa tysiące sto czterdzieści jeden złotych dziewięćdziesiąt dwa grosze). Celem
zbiórki było zebranie środków finansowych przeznaczonych na pomoc rodzinie pogorzelców
z Bożego. Formą zbiórki było rozprowadzenie przez Wolontariuszy numerowanych kuponów
uprawniających do udziału w Maratonie.
Przebieg zbiórki przedstawia się następująco:
1. Rozprowadzenie cegiełek uprawniających do udziału w maratonie w dniu 10.05.2014r., który odbył
się w Hali Widowiskowo-Sportowej przy ulicy Kopernika 2 c w Mrągowie.
Wartość każdej cegiełki ustalono na 30 zł /trzydzieści złotych/. Wydano wolontariuszom
60 sztuk cegiełek /sześćdziesiąt sztuk/.
Wolontariusze rozprowadzili 51 sztuk cegiełek. Z rozprowadzonych kuponów uzyskano kwotę
1530,00 zł /jeden tysiąc pięćset trzydzieści złotych/. Cegiełki niewykorzystane zostały zniszczone
przez pocięcie w niszczarce, po zakończeniu akcji.
2. Zbiórka darowizn gotówkowych do puszek kwestarskich podczas I Charytatywnego Maratonu
Zumba Fitness, który odbył się w Hali Widowiskowo-Sportowej w Mrągowie przy ul. Kopernika 2 C.
Zbiórka odbyła się do zaplombowanych puszek.
Do czterech puszek Wolontariusze zebrali 231,92 zł /dwieście trzydzieści jeden złotych
i dziewięćdziesiąt dwa grosze/.
Otrzymane środki finansowe w gotówce w kwocie 1761,92 zł /jeden tysiąc siedemset
sześćdziesiąt
jeden
złotych
i
dziewięćdziesiąt
dwa
grosze
wpłacone
zostały
w dn. 13.05.2014r. na rachunek bankowy Stowarzyszenia Remedium, tytułem ”ze zbiórki publicznejpomoc pogorzelcom z Bożego”.
3.
Wpłaty
darowizn
na
rachunek
bankowy
Stowarzyszenia
Remedium
nr 89106000760000338000000819 wyniosły: 380,00 zł / trzysta osiemdziesiąt złotych i zero groszy.
Środki powyższe znajdują się na rachunku bankowym Stowarzyszenia do czasu dokonania zakupu
potrzebnych materiałów budowlanych bądź wyposażenia domu dla pogorzelców. Zebrane fundusze
zostaną przeznaczone, zgodnie z celem zbiórki.
Koszty zorganizowania akcji wyniosły 545,00 zł i pokryte zostały ze środków własnych odpowiednio:
- rejestracja zbiórki 0,00 zł /zwolnienie z opłat/
- ogłoszenie w prasie lokalnej - 0,00 zł /zero złotych, zero groszy/
- opłaty prowizji bankowych od wpłat gotówkowych zł. 5,00 zł /pięć złotych/
- wartość pracy wolontariuszy (w tym 4 osób ze stowarzyszenia Remedium i 4 spoza organizacji
540,00 zł /pięćset czterdzieści złotych/
- wartość materiałów biurowych do druku porozumień wolontariatu i obsługi zadania –
0,00 zł /zero złotych/
Organizacją zbiórki publicznej zajęli się członkowie Stowarzyszenia Remedium i osoby spoza
organizacji nie pobierając z tego tytułu dodatkowego wynagrodzenia.
Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej ma formę ogłoszenia prasowego
w „Magazynie Mrągowskim”, na portalu informacyjnym mragowo.wm.pl (strona internetowa
prowadzona przez redakcję „Kuriera Mrągowskiego”), informacji na stronie internetowej
Stowarzyszenia Remedium www.remedium-mragowo.pl oraz na stronie internetowej
www.ogłoszenia.ngo.pl.

