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Okres sprawozdawcry ad 2021-02-1 9 do 2021 -08-1 8

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

schronłsk

l. Dane dotyczące organizatora zbiórki publicznej

1, Nazwa organłzacji Ąl For Anirnals. Fundacja Marcina Szymanskiego

2. Siedziba Szczecin
MieiscowŃć

3, Dane do kontaktu PoLsKA
Krai

Szczecin
MłeiscoWośa

Legnicka

Ulica

4

Nr domu

25b

Nr łokalu

70-134

Kod pocetowy

668229043

Nr tel*fonu

Nr faksu

allforan imals@fi rma. pl

e-maił

www.allfora nimals-net

strona www

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiórki

Marcin

lmie

Szymański
Naryisko

8912,1012455

PEsEL

PoL§KA
Kraj

Szczecin
Mieiscowość

Legnicka

Ulica

25B

Nr domu

25B
Nr lokalu

7a-134

Kod poaztov.y

668229043

Nr telefonu Nr Jaksu

allforanimals@fi rma. pl

e-maił

ll. lnfcrmacia § wy§okości i rodzaju zebranych ofiar łł, okre§ie sprawozdawcrym

1, Suma zebranych środków pienięznych
2M0,?4 P|_N

2. Kategorie i ilość albo
wańośc zebranych darów
rzeczowych

3. Dodatkowe informacje o
zebranych ofiarach

httpsJ/epuap,gov_pUwarehouse/feDocContent?id=168496817&type=EPUAP_XML



Sprawozdanie z przeprowadzonej zbiórki pubłicznej

lll. lnformacia o wy§okoŚci i rodzaju poniesionych kosztów organizacji zbiórki publicznej w okresie
sprawozdarvclym, które zostały pokryte z zebranych ofiar

1. Koszty rbiórki publicznej ogółem

(Koszty agałem ffiuszą byc sumą kosztów podanych w pkt 2-6)
0 PLN

2. koszty związane z organizacją zbiórki: koszty skarbon, iden\ifikatorów,
wykorzystanie sprzętu itp. 0 PLN

3. kos4ty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotvczącejzbiórki
0 PtN

4. Koszty adrninistracyjne
0 PLN

5. Wynagrodzenia
0 PLN

6. Pozostałe koszty ogołem
0 PLN

7. Dodatkowe informacje o
kosztach

lV. Podpis osoby składdącejlpodpisy osób składających sprawozdanie

Marcin Szymański

lrnię i nazwi§ko

hĘs:/lepuap.gov.pUwarehouse/feDoc0ontent?id=168496817&type=EPUAP_XML uż
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Numer zbiórki 2019l3577loR

Ministerstwo Admi nistracji
i Cyłryzacji

Sprawozdanie ze sposobu rozdy§ponowania zebranych
ofiar

Formulan wypełnia się dla zbiórek już przeprowadzonych, jak również dla tych, które trwają dłużej niż rok

Sprawozdanie końcowe n' Sprawozdanie
częściowe x

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

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
Mieiscorvośc

3, Dane do kontaktu PoLSKA
Krai

Szczecin
Mi€iscowość

Legnicka
Utica

258
Nr domu

4

Nr lokału

70-134

Kod pocZtoWV

668229o43
Nr telelonu

Nr iaksu

szymanski_marcin@poczta.onet. pl

e-mail

www.allforanimals. net

Strcna W!ĄrW

4. Osoba uprawniona do reprezentowania organizatora zbiorki

Marcin

lmie

Szymański
Nazwisko

89121012455
PEsEL

PoLSKA
Krai

Szczecin
Mieiscowośc

Legnicka
Ulica

25Bl4
Nr domu

4

Nr lokalu

70-134

Kod pocztowy

668229043

Nr telefonU Nr faksu e-ma;l

lt. tnformacja o wysokości i rodzaju rozdysponowanych ofiar w okresie sprawozdayvczym

1. Suma rozdysponowanych środków pienięznych w okresie sprawozdawczym
4680,81 PLN

2. Cele, na które
wydatkowano środkiw

karma dla zwierząt w Schronisku w Szczecinku i

Sosnowicach, dołozenie do usługi strzyżenia, ańykuły
4680,81 PLN

16,09.2O22, 13:12 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar
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okresie sprawozdawczym higieniczne, nadwyzki zostały zostały przeznaczone na
uzasad nione koszty administracvine

3. Kategorie i ilość
rozdysponowanych darów
rzeczowych

4. Dodatkowe informacje o
rozdysponowaniu ofiar

(OREKTA SPRAWOZDAN|A W ZWIĘKU Z OMYŁKĄ W OKRESACH
SPRAWOZDAWCZYCH. Fundacja wyprózniała skarbonki do zbiórki gotówkowej na
cieząco w okresach 3-miesięcznych lub 6-miesięcznych i deponowała środki na koncie
ra podstawie protokołu, specyfikacji łącznej i dowodu wpłaty w urzędach pocztowych.
Środki szły kolejno na spłatę odroczonej płatnoścr za karmę dla zwieząt w Schronisku
w Szczecinku i Sosnowicach, ańykuły higieniczne, w tym żwirek, dołozyła środki do
usług pielęgnacyjnych, zapłaciła za dojazd do Schroniska, który zakonczył się adopcją
zwierzaka. Nadwyzki środków zostały przeznaczone na uzasadnione koszty
adminisytacvine,

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 ogółem

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

2. Koszty związane z organizacją rozdysponowania ofiar
0 PLN

3. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej dotyczącejzbiórki
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 sprawozdanie

Marcin Szymański
lmie ińazwiskó

16.09.2022, 13:12 Sprawozdanie ze sposobu rozdysponowania ofiar
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