Sprawozdanie Komitetu Organizacyjnego Zbiórki Publicznej pn. „Pomoc na rzecz rodzin z
Januszkowic poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 16.07.2014 roku”, przy Gminnym
Ośrodku Pomocy Społecznej z siedzibą w Długołęce ulica Szkolna 40 a.

Podstawa prawna :
1) ustawa z 15 marca 1933 roku zbiórkach publicznych (Dz. U. z 2013 r, poz. 732.
2) Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 06 listopada
2003 roku w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu
kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199,poz.1974 z późn. zm.)
3) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postepowania administracyjnego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013r., poz.267).
Pozwolenia na przeprowadzenie zbiórki udzielił Wójt Gminy Długołęka – decyzja
administracyjna Nr 2/14, z dnia 17.07.2014 r.
Pozwolenie na zbiórkę zostało udzielone Komitetu Organizacyjnemu Zbiórki Publicznej pn.
„Pomoc na rzecz rodzin z Januszkowic poszkodowanych w wyniku pożaru w dniu 16.07.2014
roku”, w składzie :
Teresa Klimek
Halina Szydłowska
Agnieszka Gaweł –Karwatka
Anna Borecka
Lila Pilśniak
Do składania oświadczeń woli w imieniu Komitetu, otwarcia rachunku bankowego, jego
likwidacji, gospodarowania środkami zgromadzonymi na rachunku oraz rozliczenia zbiórki
publicznej, upoważnione zostały: Teresa Klimek, Lila Pilśniak.
Cel zbiórki był zgodny zobowiązującym prawem i aktem organizacyjnym Komitetu.
I.

Termin rozpoczęcia i zakończenia zbiórki : 18.07.2014r. do 31.12.2014r.

II.

Obszar, na jakim prowadzona była zbiórka : teren gminy Długołęka.

III.

Formy prowadzenia zbiórki:



IV.

indywidualne wpłaty na konto bankowe utworzone na potrzeby zbiórki,
wpłaty do skarbon wystawionych w szkołach, sklepach, placówkach
handlowych, urzędach, placówkach służby zdrowia, w kościołach,
restauracjach, stacjach paliw, w sołectwach wsi,
 wpłaty do skarbon wystawionych podczas organizowanych na terenie
gminy imprez okolicznościowych, organizowanych przez UG, z inicjatywy
mieszkańców, parafii, stowarzyszeń.
Sposób informowania o zbiórce publicznej : rozplakatowanie ogłoszeń we
wszystkich miejscowościach gminy, urzędach, sklepach, placówkach handlowych,
placówkach służby zdrowia, w bankach, informacje przekazywane mieszkańcom
przez pracowników socjalnych GOPS, sołtysów wsi, indywidualne prośby
Komitetu kierowane do proboszczów parafii rzymsko-katolickich, lokalnych
przedsiębiorców.

Ilość osób i podmiotów biorących czynny udział w obsłudze administracyjnej i
technicznej zbiórki publicznej : 12 pracowników GOPS w Długołęce, 3
pracowników UG w Długołęce.
VI.
Miejsce wydatkowania zebranych ofiar : Długołęka.
VII. Kwoty zebrane do skarbon w zł :
 Parafie Rzymsko Katolickie
6 031,74
 Sklepy
3 640,18
 Inicjatywy mieszkańców
3 000,00
 Sołectwa
2 583,71
 Imprezy okolicznościowe – dożynki gminne
625,07
 Szkoły
571,20
 Przedsiębiorcy lokalni, bank
419,21
 Urząd Gminy i GOPS w Długołęce
369,13
Razem wpłaty do skarbon:
17 240,24
VIII. Indywidualne wpłaty na konto bankowe w zł :
 Lokalny przedsiębiorcy i inni
22 400,00
 Parafialne Zespoły Caritas i szkolne koło
Caritas
5 296,82
 Wpłaty od osób indywidualnych
3 352,79
 Sołectwa
630,00
Razem wpłaty na konto bankowe:
31 679,61
Suma wpłat ogółem :
48 919,85
w tym wpłaty zebrane do skarbon przez mieszkańców Januszkowic
6 507,34
Odsetki bankowe :
7,84
Razem :
48 927, 69
IX.
Poniesione wydatki :
 Inwentaryzacja nieruchomości
- 2 000,00
 Opracowanie projektu remontu
- 4 000,00
 Opłata z prowadzenie konta bankowego
- 40,00
 Opłata za przelewy zapłaty
- 4,49
 Stankontanazień31.12.2014rokuwyniósł
42 883,20
V.

Stan konta – wpłaty i wydatki jest zgodny z saldem bankowym z dnia 31.12.2014 roku.
Ponadto bardzo cenną inicjatywę pomocy dla pogorzelców podjął Bank Zachodni WBK
Oddział w Długołęce, który na cel pomocy pogorzelcom – remontu domu, zgromadził środki
w wysokości około 6.500 zł. Środki te także zostaną wydane na potrzeby prowadzonych prac
remontowych.
Jednocześnie informujemy, że środki zgromadzone na koncie wydatkowane zostaną w
najbliższym czasie na potrzeby prowadzonego remontu domu, zamieszkałego przez dwie
poszkodowane rodziny.
Wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili się do zebrania tak znacznej kwoty pieniężnej, w
imieniu Komitetu oraz osób poszkodowanych składamy serdeczne podziękowania.
Długołęka, 22.01.2015r.
Za Komitet : Teresa Klimek – Kierownik GOPS w Długołęce
Lila Pilśniak – Główna księgowa GOPS w Długołęce

