
Sprawozda n ie ze sposobu urykorzysta n ia da rowiz ny

sporządzone w wykonaniu

Umowy darowizny w ramach Akcji ol olo lńlspólny Cel"

z dnia Ol,LZ.ZOZI roku, nr L2l2O2Ol2O2t

Darowizna otrzymana na podstawie w.wUmowy darowizny została przeznaczona przez

Obdarowan ego / nazwa Obda rowanego/ :

All For Animals. Fundacja Marcina Szymańskiego

na realizację Celu Partnera /nazwa Celu Partnera/:

1. podejmowania i wspierania wszelkich działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom

bezdomnym, chorym, porzuconym, niechcianym i skrzywdzonym przez los lub człowieka,

a w szczególności podejmowanie działań na rzecz udzielenia pomocy zwierzętom

domowym: psom kotom, gryzoniom, królikom, jak równiez koniom w związku z

odniesionymi przez nie urazami powstałymi w okresie koegzystencji z człowiekiem lub

zagrożonym niewłaściwym traktowaniem i uzytkowaniem, a także innym zwierzętom

wymagającym opieki w następstwie niewłaściwego traktowania przez człowieka lub

skrzywdzonych przez los, 
_E_

2. pozostałych, niewymienionych zachowań zmierzających do poprawy jakoŚci zycia

zwierząt wyzej zorganizowanych.
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w ramach, którego podjęto następujące działania lkrótkiopis zrealizowanych działań/:

opłacenie rocznego abonamentu poczty e-mail firmowej do komunikacj

współpracującym i pod m iota mi.

Kwota darowizny przeznaczona na Cel Partnera wyniosła: 102,90 złotych.

Kwota wydatkowana przet Paftnera na Cel Partnera wyniosła: 7I0,7a złotych.

Kwota darowizny została wydatkowana na zakup następujących usług lub towarów:

Lp. Rodzaj i numer dokumentu
potwierdzającego nabycie
towaru lub świadczenie
usługi w ramach Akcji
(fa ktu ra / rach u nekl pa ra gon )

Nazwa usługi lub towaru Kwota
wydatkowana
z-darowizny

1 Faktura VAT nr ńl t3a3/2a2l opłacenie rocznego abonamentu poczry e-

mail firmowej do komunikacj ze

współpracującymi podmiotami

schroniskami i kontrahentami
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All For Animols
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ritąclno stymqń5kl€go

70ł 34 srczgcin, ul. L6gnbko 25Bl4
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data i podpis Obdarowanego


