
 
 
 

godziny otwarcia      
od poniedziałku do piątku:  10:00 – 18:00  posiadamy certyfikat  SZJ   ISO 9001  
czwartki:   8:00 – 12:00    
pierwsza sobota miesiąca:  10:00 – 14:00  NIP: 882-00-03-467    REGON:000281051 
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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 

W 2013 ROKU 
 

 
Informuję, że na podstawie pozwolenia nr  SO.5311.1.2013 z dnia 18.01.2013 r. Burmistrza 
Miasta Dzierżoniowa została przeprowadzona zbiórka publiczna, która odbyła się w dniach od 
01.02.2013 r. do dnia 31.12.2013 r. na terenie Miejsko-Powiatowej Biblioteki Publicznej 
 w Dzierżoniowie  
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wyniosła łącznie: 1542,00 zł, wg poniższych form 
zbiórki publicznej: - sprzedaż cegiełek 
2. Rozliczenie sprzedanych cegiełek w ramach przeprowadzonej zbiórki publicznej: 
1) nominał  1 zł 
ilość sprzedanych cegiełek :  94 szt. 
łączna kwota :   94 zł 
2) nominał  2 zł 
ilość sprzedanych cegiełek : 260 szt. 
łączna kwota:  520 zł 
3) nominał 3  zł 
ilość sprzedanych cegiełek:  231 szt. 
łączna kwota : 693 zł 
3) nominał  5 zł 
ilość sprzedanych cegiełek:  47 szt. 
łączna kwota : 235 zł 
3. Rodzaj i ilość zebranych ofiar w naturze:  
Nie zebrano ofiar w naturze. 
4. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 35,00 zł 
5. Łączny dochód ze zbiórki publicznej: 1507,00 zł.  
6. Podział dochodu ze zbiórki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem 
wykonanych zadań:  
cel: zakup zbiorów bibliotecznych dla MPBP w Dzierżoniowie 
kwota przeznaczona na cel  1507,00 zł,  
 
Zebrane środki wydatkowano w całości na realizację wymienionego celu. 
 
        
  
 
   


