
7.09.2021 Sprawozdanie z przeprow adzonej zbiórki pu blicznej

Numer zbiórki 2020l1571loR

Ministerstwo Adm i nistracj i
i Cytryzacii

Sprawozdanie z pr:zeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dla zbiórekirr r*f:#W;?:!;Ł!:ł:i:śr'dla tych, które truĄą dłużej niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2021-03-01 do 2021-08-31

Nazwa zbiórki Leki dla Schroniska dla zwierząt w Gaju

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

,t. Nazwa organizacji All For Animals, Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowośó

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscówość

Legnicka
Ulica

4

Nr domu

25b
Nr lokalu

70-134

Kod pocztowy

4

Nr tele{onu

Nr faksu

allforan imals@fi rma. pl

g"mail

www.allfora nimals. net

stronawww

4, Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Sąmański
Nazwisko

89121012455
PESEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscoweśc

Legnicka

Ul!ca

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

7a-134

Kod pocztowy

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

allforan imals@fi rma. pl

s.mail

ll. lnformacja o wysokości i rodzaJu zebranych ofiar w okresie sprawozdawczym

1. Suma zebranych środków pienięznych
337,65 PLN

2, Kategorie iilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

https://epuap.gov.pllwarehouse/feDocContent?id='t68756164&type=EPUAP*XML 112



Sprawozdan ie z przepr ow adzonej zbiórki pu bl icznej

lll. lnformacja o wysokości i rodzaju ponie§ionych kosztów organizacji zbiórki publicznej w okre§ie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty zbiórki publicznej ogołem

(Koszty ogółem muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
0,00 PLN

2. koszty zwiąane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów,
wykorzystanie sprzętu itp. 0,00 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzb,iórki
0,00 PLN

4. Koszty administraeyjne
0,00 PLN

5. Wynagrodzenia
0,00 PLN

0,00 PLN

7, Dodatkowe informacje o
kosztach

!V. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

Marcin Szymański

lmię inazwisko

hftps://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContenteid=168756'164&type=EPUAP_XML 212



Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

Numer zbiórki 202011571loR

M i nisterstwo Adm i n istracj i
i Cytryzacji

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania zebranych
ofiar

Formularz wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dta tych, które truają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe n Sprawozdanie
częściowe x

Okres sprawozdawcry Od 2020-09-01 do 2021-08-31

Nazwa zbiórki Leki dla Schroniska dla zwierząt w Gaju

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1. Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Miejscowość

3. Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiseowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134
Kod pocztowy

668229a43
Nr telefonu

NI faksu

allforan i mals@fi rma.pl

e-mail

www. allforanimals. net

Strona W\łW

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmię

Szymański
Nazwisko

89121012455

PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134

Kod pocztowv

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

allforan imals@fi rma. pl

e-mail

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

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
337,65 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

uzasadnione koszty administracyjne, w tym dojazdy,
paliwo z uwagi na powstanie nadwyzki środków

337,65 PLN

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=168756888&type=EPUAP_XML 112

lo21



|.2021 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

okresie sprawozdawczym l

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

W okresie rocznym prowadzenia zbiorki Fundacja uzyskała dofinansowanie - grant od
Orlenu w wysokości 5000zł, Ponadto prowadziła zbiórkę w tym przedmiocie na
Ratujemy Zwierzaki, Z uwagi na powyższe powstała nadwyzka środków w postaci
wpływów ze zbiorki gotówkowej, które Fundacja przeznaczyła na cele statutowe, w tym
na koszty administracyjne: paliwo, dojazdy, wydruki.

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

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznej ogółem

(Koszty ogcńem muszą być sumą kosztów podanych w płł 2-6)
0,00 PLN

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0,00 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki
0,00 PLN

4. Koszty administracyjne
0,00 PLN

5, Wynagrodzenia
0,00 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem
0,00 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdan ie

Marcin Szymański

lmię i nazwisko

https:l/epuap,gov.pllwarehouse/feDocContent?id=168756888&type=EPUAP_XML 212
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