Stowarzyszenie „Wspólne Wójtowo”

Wójtowo, 30 czerwca 2014 r.

ul. Kwiatowa 19
11-010 Wójtowo

Sprawozdanie z wyników zbiórki publicznej

Informujemy, że na podstawie decyzji nr USC.5311.3.2014 z dnia 27.05.2014 r.
Burmistrza Barczewa została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniu
1.06.2014 r. na terenie placu zabaw w Wójtowie.
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 160,00 zł


sprzedaży cegiełek wartościowych w ilości 30 sztuk o wartości 2 zł za sztukę: 60 zł.



sprzedaży cegiełek wartościowych w ilości 20 sztuk o wartości 5 zł za sztukę o łącznej
wartości 100 zł.

Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie 160,00 zł,
Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki wyniosły 82 zł, - koszt wydania pozwolenia.
Łączny dochód ze zbiórki publicznej wyniósł 78 zł.
Informacje o przeprowadzanej zbiórce udostępnione były na plakacie wywieszonym
w miejscu przeprowadzenia zbiórki.
Ogłoszenie o wyniku zbiórki publicznej zostało opublikowane na witrynie internetowej
www.stowarzyszenie.wojtowo.pl, oraz w regionalnym czasopiśmie „Wiadomości
Barczewskie”.
Zbiórka została przeprowadzona poprzez 6 członków stowarzyszenia.
Środki pochodzące ze zbiórki będą w całości przeznaczone wyłącznie na poprawę estetyki
sołectwa oraz dekorację głównych ulic na Dożynki Gminne 2014.

Barczewo, 27 maja 2()14r
USC.5311.3.2014

DECYZJA

Ma podstawie art.2 ust.l pkt l, art.3 ust 1 i 2, art.4, art. 6 ustawy z dnia 15 marca 1933r o
zbiórkach publicznych /Dz.U.2013.732j.t./ i § 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i
Administracji z dnia 6 listopada 2003r w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych
oraz zakresu kontroli nad tymi zbiórkami /Dz.U.03,199,1947 ze zmJ oraz art. 104 i 107 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz.U. z 2013r, poz. 267./'
po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia "Wspólne Wójtów o"
BU MISTRZ BARCZEWA
1. Zezwala Stowarzyszeniu "Wspólne Wójtowo" z siedzibą przy ul. Kwiatowej 19
w Wójtowie na prowadzenie w dniu 1 czerwca 2014r na terenie placu zabaw w Wójtowie zbiórki
publicznej w formie:
- sprzedaży cegiełek wartościowych w ilości 30 sztuk o wartości 2 zł za sztukę oraz 20 sztuk o
wartości 5 zł za sztukę o łącznej wartości 160 zl.
2. Środki pochodzące ze zbiórki będą w całości przeznaczone wyłącznie na:
- poprawę estetyki sołectwa oraz dekorację głównych ulic na Dożynki Gminne 2014. Przeinaczenie
środków powinno nastąpić w terminie 4 tygodni od zakończenia zbiórki.
3. Wydający zezwolenie ma prawo kontroli przeprowadzanej zbiórki w zakresie: a/ zgodności
prowadzenia zbiórki publicznej z udzielonym pozwoleniem,
b/ przestrzegania warunków i sposobów przeprowadzania zbiórki publicznej,
c/ ochrony bezpieczeństwa powszechnego, porządku publicznego, dóbr pozyskanych
z ofiarności publicznej oraz dóbr osobistych obywateli, d/
sposobu zużytkowania zebranych ofiar.
4. Sprawozdanie w wyników zbiórki publicznej i sposobie zużytkowania zebranych ofiar, należy
dostarczyć Burmistrzowi Barczewa w terminie l miesiąca po zakończeniu zbiórki wraz z
załączoną kopią ogłoszenia prasowego zamieszczonego w prasie, w rozumieniu przepisów
prawa prasowego, o zasięgu obejmującym
eo najmniej obszar gminy Barczewo.
5. Pozwolenie może być cofnięte w każdym czasie jeżeli zbiórka przeprowadzana jest niezgodnie z
obowiązującymi przepisami o zbiórkach publicznych lub w przypadku ujawnienia, że dalsze
prowadzenie zbiórki może zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo
w przypadku stwierdzenia, że ofiary uzyskane ze zbiórki nie są przeznaczane na właściwy cel.
6. Pizy realizacji zbiórki należy przestrzegać przepisów ustawy z dnia 15 marca 1933r o zbiórkach
publicznych /Dz.U.2013.732 j.t/ i Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 6 listopada
2003r w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu kontroli nad tymi
zbiórkami /Dz.U.03.199.1947 ze zm./

