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11.|nformacjaoWysokościirodzajuZebranychofiarwokresiesprawozdawczym

3. Dodatkowe informacje o

|| zebranych ofiarach l
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Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki

Formulan wypełnia się dla zbiórek już eft:p:3x3!;?:{;?i:}:#:ież dta tych, ktÓre trwają dłuŻej niŻ rok za

Od 2020-02-19 do 2020-0&18
Okres sprawozdawczy

ZbiÓł<aFundaciiAllForAnimalsnadziałalnośćstatutową-wsparciepańnerów.
schroniskNazwa zbiórki

l, Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

25b
Nr lokalu

www. al lfo ra n i mals, net
szymanski_marcin@poczta, onet,

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiorki

Szymański
Nazwisko

Legnicka

Ulica

668229a43

Nr telefonu

1. Suma zebranych środków pieniężnych

2. Kategorie i ilość albo
wańośCzebranych darów
rzeczowych

1151,88 PLN

a l lfo ra n i mals@fi rma, pl

2019/3577/0R



Sprawozdan ie z przeprcw adzonej zbiórki publicznej

tll, |nformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki Publicznej w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

{. Koszty zbiórki publicznei ogółem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
0 PLN

2. Koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, idenĄrfikatorów
wykorzystanie sprzętu itp. 0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki
0 PLN

4. Koszty administracyjne 0 PLN

5. Wynagrodzenia 0 PLN

6, Pozostałe koszty ogołem 0 PLN

7, Dodatkowe informacje o
kosztach

lv. podpis osoby składającejlpodpisy osób składających sprawozdanie

Marcin Szymański

lmie inazwisko

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=129689469&type=EPUAP_XML
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-2&10.2020
§prawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

Numer zbiórki 2019/3577/0R

M inisterstwo Adm i nistracji
iCyfryzacji

§prawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiorek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe n Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawczy Od 2019-0B-,t9 do 2020-08-18

Nazwa zbiórki Zbiórka Fundacji All For Animals na działalność statutową - wsparcie pańnerów -
schronisk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

4

Nr domu

25b
Nr lokalu

7a-134

Kod pocztowy

668229a43

Nr telefonu

Nr faksU

szymansklmarcin@poczta.onet. pl

e.mail

www.allforanimals, net

skonal/lMW

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmię

Szymański
Nazwisko

89121012455

PEsEL

PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25bl4
Nr don]u

25bl4
Ńr lokalu

7o-,lu
Kod pOcZtoWY

668229043
Nr telefonu Nr faksu

allforanimals@fi rma. pl

e-mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdawcrym

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
2260,88 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

budowa kojca dla psów w Schronisku w Szczecinku 2260,88 PLN

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=129686054&type=EPUAP_XML 112



Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

okresie sprawozdawcz

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

Fundacja zdeponowała środki na koncie lokacyjnym Fundacji w banku i zakupiła
czwańy kojec dla bezdomnych zwie"ząt w Schronisku w Szczecinku - wedle
sprawozdania na stronie Fundacji.

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju poniesionych kosztów rozdysponowania ofiar w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1, Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogclłem muszą być sumą kosztow podanych w pkt 2-6)
0 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącej zbiórki
0 PLN

4. Koszty administracyjne
0 PLN

5, Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdan ie

Marcin Szymański

lmię i nazwisko

https:llepuap.gov,p|/warehouse/feDocContent?id=129686054&type=EPUAP_XML 2l2

.2020


