
,---T$g.2ozt Sprawozdanie zprzeprowadzonej zbiórki publicznej

Numer zbiorki 201913577loR

Ministerstwo Administracji
i Cytryzacji

Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki
Formularz wypełnia się dta zbiórek jW orW3!;?:{3Ł!:ł#X"' dh ań, które twaią dłużei niż rok za

Okres sprawozdawczy Od 2021 -02-1 9 do 2021 -08-18

Nazwa zbiórki Zbiórka Fundacji All ForAnimals na działalność statutową - wsparcie partnerów -

schronisk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

't, Nazwa organizacji All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

2. Siedziba Szczecin
Mieiscowość

3. Dane do kontaktu PoLsl(A
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka
Ulica

4

Nr domu

25b

Nr lokalu

7o-134

Kod pocztowy

668229043
Nr telefonu

Nr faksu

allforan imals@fi nna. pl

e-mail

www.allfora n imals. net

Strona W\IVW

4, Osoba uprawniona do repreąentowania organi.zatora zbiórki

Marcin

lmię

Szymański
Nazwisko

89121Q12455

PEsEL

PoLsKA
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

25B
Nr lokalu

7a-134

Kod pocztowy

66B229043
Nr telefonu Nr faksu

alfforanimals@firma.pl

e-mail

lt. lnformacia o wysokości i rodzaju zebranych ofiar w okresie sprawozdawczyrn

1. Suma zebranych środków pienięznych
2340,24 PLN

2. Kategorie i ilość albo
wańość zebranych darów
rzeczowych

3, Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

https://epuap.gov.pl/warehouse/feDocContent?id=1 68496817&type=EPUAP_XML 1l2



1 Sprawozdanie z pzeprowadzonej zbiórki publicznej

lll. !nformacja o wysokoŚci i rodzaju poniesionych kosztów organizacjizbiórki publicznej w okresie
sprawozdawczym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

{. Koszty zbiórki publicznej ogołem

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

2. koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, identyfikatorów,
wykorzystanie spzętu itp. 0 PLN

3, Koszty kamBanii informaeyjnęj lub ręk_lamgwęj doVęząoej zbiórki
0 PLN

4. Kosziy administracyjne

0 PLN

5. Wynagrodzenia

0 PLN

6. Pozostałe koszty ogółem

0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

Iv. podpis osoby s kładającej/pod pisy osób składających s prawozdan ie

Marcin Szymański
lmię inaałisko

-

https;//epuap,gov.pl/warehouse/feDocContent?id=168496817&type=EPUAP_XML
212



Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

karma dla zwieząt w Schronisku w Szczecinku i

Sosnowicach, dołozenie do usług i strzyżenia, ańykuły
2. Cele, na które
wydatkou,iano środki u,,

201913577loR

M inisterstwo Adm i n istracj
i CytryzaĄi

§ prawozdan ie ze spo§obu rozdy§ponowan ia zebra nyc h
ofiar

Farmulan wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dta tych, które trwają dfużej niż rok

Sprawozdanie końcowe Sprawozdanie
częściowe

Okres sprawozdawczy Od 2020-08-19 do 2021-08-18

Nazwa zbiórki zbiórka Fundacji All For Animals na działalność statutową - wsparcie partnerów -
schronisk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

3. Dane do kontaktu

www. allforan ima ls. net
strona lvww

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

ll. lnformacja o wYsokości i rodzaju rozdysponowanych ofiarw okresie sprawozdawcrym

1. suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
2340,24 PLN

https://epuap.gov.plńłarehouse/feDocContent?id=168497265&type=EPUAP_XML

2340,24 PLN

,2021

7

Numer zbiórki

D x

1. Nazwa organizacji

2. Siedziba Szczecin
Miejscowość

PoLsl(A
Krai

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

4
Nr domu

25b
Nr lokalU

70-134
kod pocztowv

668229043
Nr telefonu

Nr faksu

a llforan i mals@fi rma. pl

e-mail

Marcin

lmie

Szymański
Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowośó

Legnicka

Ulica

25B
Nr domu

25B
Nr lokalu

7a-134

kod pocztowv

668229043
Nr telefonu Nr faksu

allfora nimals@firma. pl

e-mail

112



3, Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

Fundacja wyprózniała skarbonki do zbiórki gotówkowej na bieżąco w okresach 3-
tych lub 6_miesięcznych i deponowała środki na koncie na podstawie
, specyfikacji łącznej i dowodu wpłaty w urzędach pocztowych. Środki szły

na spłatę odroczonej płatności za karnnę dla zwierząt w Szczecinku i

ańykuły higieniczne, w tym żwirek, dołożyła środki do usług
nych, zapłaciłazadĄazd do Schroniska, który zakończył się adopcją
Nadwyzki środków zostały przeznaczone na uzasadnione koszty

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

1. Koszty rozdysponowania ofiar zbiórki publicznei ogółem

(Koszty ogtźcm muszą być sumą kosztów podanych w pkt 2-6)

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar

3, Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składającej/podpisy osób składających sprawozdanie

Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar

higieniczne, nadwyzki zostały zostały pzeznaczone naokresie sprawozdawczym
uzasadnione adm

https://epuap.gov.pliwarehouse/feDocConten|?id=168497265&type=EPUAP_XML 212

.2021

7

0 PLN

0 PLN

0 PLN

4. Koszty administracyjne
0 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6. Fozostałe koszty ogółem
0 PLN

Marcin Szymański
lmie inazwisko


