Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej
za rok 2011-2012.
1.Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę.
Nowosądeckie Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta w Nowym Sączu
ul. Szwedzka 18.
2. Nazwa organu oraz data i nr pozwolenia : 24/2010 PS.I.501/1-25/2010 z dnia 21 grudnia
2010r. wydana przez Marszałka Województwa Małopolskiego.
3.Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych ofiar na
poszczególne cele, według form zbiórki .

Łącznie zebrano
Koszty
Dochód ze zbiórki
Wydatkowano

-

1 368 486,64
119 001,35
1 249 485,29
1 249 485,29

Dochód wydatkowano wg poniższego zestawienia:
koszty utrzymania placówek :
w tym :
koszty osobowe
ogrzewanie, energia, opał ,gaz
art. spożywcze i inne
leki, środki czystości,
przedmioty nietrwałe
usługi remontowe
usługi pocztowe, telefoniczne, wywóz nieczystości
podatki, opłaty i usługi bankowe
usługi transportowe
woda
delegacje ,bilety

-

530 773,83
49 342,71
80 553,80
10 232,58
18 212,09
8 705,00
26 381,00
19 659,25
61 936,69
5 553,25
21 567,70

aktywizacja społeczno-zawodowa :
w tym:
wynajem pomieszczeń na pracownie
zapomogi finansowe i rzeczowe dla uczestników
utrzymanie samochodów
zakup przedmioty nietrwałe
zakup maszyn i urządzeń

-

18 409,24
216 445,75
47 141,74
11 794,89
60 860,72

tworzenie nowych ośrodków :
w tym:
-

prace budowlane –Ośrodek „Emaus w Krakowie-Nowej Hucie
przy ul. Czeczeńskiej 25

-

61 915,05

4.Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze .
Podczas zbiórki zebrano 97 211 szt. różnego rodzaju przedmiotów - 65 498 kg odzieży,
które sprzedano podczas organizowanych przez Stowarzyszenie kiermaszy. Dokładne
zestawienie stanowi załącznik do niniejszego rozliczenia.
5. Wysokość kosztów prowadzenia zbiórki publicznej z dokładnym wymienieniem
rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków.
Koszty zbiórki

-

119 001,35

w tym :
Koszty utrzymania samochodów (naprawy, paliwo, ubezpieczenia.)

-

70 404,12

Koszty ulotek, druków, ksero, art. .biurowe

-

14 567,36

Czynsz

-

32 295,35

Podatki i opłaty (VAT nieodliczony od zakupów)

-

164,01

Inne (materialne i niematerialne)

-

1 570,51

Koszty stanowią 8,70 % całkowitych przychodów ze zbiórki publicznej.

Z uwagi na dużą ilość pracy konieczną do opracowania niniejszego sprawozdania oraz duży
natłok bieżących zajęć wszystkie dane udało nam się podsumować ostatecznie 31.01.2013r.
W najbliższych dniach poczynimy starania o opublikowanie danych w prasie zgodnie z
wymogami a opublikowany materiał zostanie niezwłocznie przesłany w uzupełnieniu
niniejszego sprawozdania.

