SPRAWOZDANIE ZE ZBIÓRKI PUBLICZNEJ PRZEPROWADZONEJ
PRZEZ STOWARZYSZENIE ODRA - NIEMEN
„PACZKA DLA POLSKIEGO KOMBATANTA NA KRESACH”
Stowarzyszenie Odra - Niemen, z siedzibą we Wrocławiu, ul. Kościuszki 35F,
informuje o zakończeniu w dniu 31.12.2013r. zbiórki publicznej przeprowadzonej na
terenie całego kraju, na podstawie decyzji Ministra Administracji i Cyfryzacji nr
143/2012 z dnia 12 grudnia 2012r., oraz 372/2013 z dnia 1 października 2013r.
Zbiórkę przeprowadzono w formie dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe
oraz zbiórki darów rzeczowych w postaci artykułów spożywczych. Celem zbiórki było
przygotowanie świątecznych paczek dla byłych żołnierzy AK na dawnych Kresach
Wschodnich RP, a także Rodaków na Kresach.
Ze zbiórki uzyskano środki finansowe w kwocie 95.990,00 zł (słownie:
dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewięćdziesiąt złotych i 00/100).
Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:
1. Herbata 9.784 szt.
2. Kawa 8.912 szt.
3. Kakao 5.639 szt.
4. Czekolada 15.621 szt.
5. Słodycze 16.320 szt.
6. Owoce w puszce 7.026 szt.
7. Konserwy mięsne i rybne 13.678 szt.
8. Produkty sypkie (cukier, mąka, ryż, kasza itp.) 16.924 szt.
9. Makaron 9.702 szt.
10. Olej 4.775 szt.
11. Inne artykuły spożywcze 9.945 szt.
12. Inne artykuły 2.204 szt.
o łącznej wartości wycenionej na 962.252,90 zł (słownie:
sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt dwa złotych i 90/100).

dziewięćset

Łączne wpływy ze zbiórki w 2013 roku wyniosły 1.058.242,90 zł (słownie: jeden
milion pięćdziesiąt osiem tysięcy dwieście czterdzieści dwa złotych i 90/100).

Koszty poniesione przy organizacji zbiórki publicznej wyniosły 58.974,40 zł (słownie:
pięćdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt cztery złote i 40/100), co
stanowi 5,57% wpływów z zadania.
Koszty obejmowały następujące kategorie wydatków:
- transport zebranych darów z różnych miast w Polsce do biura Stowarzyszenia we
Wrocławiu oraz transport gotowych paczek do odbiorców – kwota wydatków w tej
kategorii 49.298,72 zł;
- koszt zapewnienia kartonów, taśm i innych materiałów opakowaniowych – kwota
wydatków w tej kategorii 5.022,60 zł;
- koszt materiałów informacyjnych i podziękowań dla Darczyńców – kwota wydatków
w tej kategorii 4.653,08 zł.
Stowarzyszenie prowadzić będzie nadal zbiórkę publiczną na podstawie decyzji
Ministra Administracji i Cyfryzacji nr 21/2014 z dnia 16 stycznia 2014 roku.

