
Publiczne ogłoszenie wyników zbiórki publicznej nr SO. 5311.3.2013 -  

"DZIEŃ ANIOŁA". 
 

1. Nazwa i siedziba przeprowadzającego zbiórkę publiczną:  Fundacja Wspierania Szkoły 

„Nasza Trójka”, 41-800 Zabrze, ul. Sienkiewicza 33 

 

2. Nazwa organu oraz data i numer pozwolenia:  

Prezydent Miasta Zabrze, nr SO. 5311.3.2013 z dnia 18.01.2013r. 

 

3. Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniająca ilość i rodzaj zebranych ofiar na 

poszczególne cele, według form zbiórki publicznej:  

 

W wyniku przeprowadzonej zbiórki publicznej w placówkach oświatowych uzyskano 

łączną kwotę pieniężną w wysokości 4.715,70 (słownie: cztery tysiące siedemset piętnaście 

złotych 70/100 gr). W tym: środki pieniężne zebrane do puszek kwestarskich: 676,20zł 

(słownie: sześćset siedemdziesiąt sześć złotych 20/100 gr), dochód ze sprzedaży cegiełek 

wartościowych: nie dotyczy, dochód z aukcji darów rzeczowych: 4.039,50 (słownie: cztery 

tysiące trzydzieści dziewięć złotych 50/100 gr).   

 

Całość zebranych środków pieniężnych przeznaczona zostanie na cel:  

- ZSO nr 11 : Wsparcie Fundacji Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” : 1.732,50 

(słownie: jeden tysiąc siedemset trzydzieści dwa złote 50/100 groszy) oraz wsparcie Igora 

Drążkiewicza podopiecznego Fundacji „Iskierka: 1.000,00 (słownie jeden tysiąc złotych 

00/100 groszy) 

- SP nr 24: działalność Samorządu Uczniowskiego szkoły 452,20 (słownie czterysta 

pięćdziesiąt dwa złote 20/100 groszy) 

- ZSO nr 13: Wsparcie Towarzystwa Pomocy św. Brata Alberta w Zabrzu: 50,00 

(słownie: pięćdziesiąt złotych 00/100 groszy). 

- ZSO nr 12: Pomoc rodzinie ucznia ZSO nr 12: 500,00 (słownie: pięćset złotych 00/100, 

potrzeby Samorządu Uczniowskiego ZSO nr 12: 160,00 (słownie: sto sześćdziesiąt 

złotych 00/100 groszy). 

- SP nr 2 w ZS-P nr 16: 629,00 zbiórka pieniędzy na szczepionki dla dzieci w Czadzie. 

 

4. Rodzaj i ilość ofiar zebranych w naturze: nie dotyczy.   

 

5. Wysokość kosztów przeprowadzenia zbiórki publicznej, z dokładnym wymienieniem 

rodzaju i wysokości poszczególnych wydatków: 

- Fundacja Wspierania Szkoły „Nasza Trójka” – opłata skarbowa – pozwolenie na zbiórkę 

publiczną: 82,00 (słownie: osiemdziesiąt dwa złote 00/100 groszy) 

- SP nr 24: zakup nagród dla laureatów konkursów: 110,00 (słownie: sto dziesięć groszy 

00/100 groszy). 

 


