Sprawozdanie z edycji zbiórki publicznej
W dniach od 13 czerwca 2008 roku do dnia 31 grudnia 2009 roku
Na podstawie decyzji SO.I. 5022-5/08 Prezydenta Miasta z dnia 11 czerwca 2008
roku zezwalającej na zorganizowanie i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie miasta
Grudziądza w terminie od 3 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2009 r. z przeznaczeniem
zebranych środków na działalność statutowa stowarzyszenia, Zarząd Społecznego Komitetu
Odbudowy Klimka w Grudziądzu przedkłada sprawozdanie końcowe.
W okresie od 13 czerwca 2008 r do 31 grudnia 2009 roku zbiórka publiczna przeprowadzona
była w formie sprzedaży pocztówek z widokiem wieży i wzgórza zamkowego.
1. sprzedaż pocztówek odbywała się w miejscach:
- na Górze Zamkowej w trakcie badań archeologicznych i społecznej pracy członków;
- w świetlicy Zakładu Karnego Nr 1 przy ul. Wybickiego 10/22 na giełdach staroci i
Dni Grudziądza
2. w formie zbiórki pieniężnej do puszek kwestorskich na wyznaczonym stole pokazowym
przy Placu Niepodległości i Głównym Rynku w trakcie Jarmarku Staroci.
3. w formie zbiórki pieniężnej do miniaturowych skarbonek ( reprint wieży Klimek )
Dochód ze zbiórki w okresie od 13 czerwca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. wyniósł
1 120,00 złotych i został przeznaczony na:
- zlecenie wykonania odbitki projektu rewaloryzacji Góry Zamkowej wykonanej przez
Pana Macieja Gamalczyka
- zlecenie wykonania wniosków o dotacje do Programu Ministerstwa Kultury i
Dziedzictwa Narodowego Priorytet 1”Ochrona zabytków”
- zlecenie wykonania wniosku o dotacje do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na
prace konserwatorskie restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku.
Z uwagi na badania archeologiczne, zamkniętego terenu oraz braku zgody na wejście
zaniechano w roku 2009 zbiórki publicznej na terenie Wzgórza Zamkowego.
Dochód ze zbiórki w okresie od 01 stycznia 2009 do grudnia 2009 roku wyniósł
974,00 złote i przeznaczony został na :
- rozliczenie zlecenia na wykonanie wniosków o dotacje do Programu Ministerstwa
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Priorytet 1 „Ochrona zabytków”
- wykonanie reprintów pocztówek z wizerunkiem Wzgórza Zamkowego i Wieży
„Klimek” i okolicznościową pieczęcią.
Łączny dochód ze zbiórki publicznej w okresie zezwolenia wyniósł 2 094,00 złoty
Wszystkim instytucjom, które zgodziły się na współpracę i pomoc oraz darczyńcom, w
szczególności mieszkającym i wizytującym Grudziądzanom.
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