
 
  

           

Sprawozdanie z edycji zbiórki publicznej  
     w dniach od 20.01.2013  r.  do dnia 31 grudnia 2013 r.                                                     
 

          Na podstawie  decyzji   SO.I. 5311-1.2013  Prezydenta Miasta  z dnia 11 stycznia 2013 roku 

zezwalającej na zorganizowanie  i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie  miasta Grudziądza 

w terminie /14.01.2013 r. 31.12.2013 r./ z przeznaczeniem  zebranych  środków na działalność  

statutowa stowarzyszenia. Zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Klimka w Grudziądzu 

przedkłada sprawozdanie końcowe. 

          W okresie od 14 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2012 roku zbiórka publiczna  przeprowadzona 

była w formie sprzedaży pocztówek z widokiem wieży i wzgórza zamkowego. 

Sprzedaż pocztówek  odbywała się  w wyznaczonych decyzją  miejscach: 

      -Księgarnia  „ EF-EF „ Grudziądz ul. Mickiewicza 24 c 

      -Księgarnia  „Małgosia „ Grudziądz, ul Wybickiego 42 

      -Księgarnia  „ EPOS „ Grudziądz  , Aleja 23 Stycznia 54  później ul. Toruńska 

       w formie zbiórki pieniężnej do miniaturowych skarbonek o wymiarach ( średnica 12 cm i 

wysokości 36 cm repliką wieży Klimek  z wizerunkiem  pocztówki cegiełki ) w wyżej wymienionych  

księgarniach w ilości po jednej w każdym punkcie  

 Dochód łączny  ze zbiórki w okresie od  20 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wyniósł  

 102,65 złotych i zostanie  przeznaczony   na: 

      -  zakup materiałów  reklamowych  oraz cegiełek -pocztówek z wizerunkiem  wieży  

           „Klimek” i   wzgórza zamkowego  

-  koszty statutowe związane z działalnością  zarządu komitetu   

       - zakup wzorcowych porcelitowych  kubków z wizerunkiem wieży „Klimek”   

      - opłaty telekomunikacyjne i pocztowe 

       -  usługi kserograficzne i  laminowanie materiałów   

 Po zakończeniu zbiórki do wykorzystania pozostało  pocztówek -cegiełek 

          - 15 pocztówek-cegiełek  w Księgarni „Malgosia”  ul. Wybickiego 42   

          - 10  pocztówek-cegiełek   w Księgarni „EF-EF”  ul. Mickiewicza 24c 

          - 30  pocztówek – cegiełek   w Księgarni  „EPOS”  Aleja 23 Stycznia 54 później ul. Toruńska 

 

Trzy sztuki skarbonek  oplombowanych  pieczęcią Komitetu, pozostawiono ponownie w w/w 

punktach wraz z pozostałymi pocztówkami –cegiełki wymienione ilości wyżej. 

Komitet posiada  do wykorzystania w kolejnej zbiórce publicznej  101  pocztówek- cegiełek  

Wszystkim instytucjom, które zgodziły się na  współpracę i pomoc oraz darczyńcom  

 w szczególności mieszkającym i wizytującym Grudziądzanom. 
Dziękujemy 
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