
 
       

Sprawozdanie z edycji zbiórki publicznej  
     w dniach od 24.01.2014  r.  do dnia 31 grudnia 2014 r.                                                     
  Na podstawie  decyzji   SO.I. 5311-1.2014  Prezydenta Miasta  z dnia 23 stycznia 2014 roku 

zezwalającej na zorganizowanie  i przeprowadzenie zbiórki publicznej na terenie  miasta Grudziądza 

w terminie /24.01.2014 r. 31.12.2014 r./ z przeznaczeniem  zebranych  środków na działalność  

statutowa stowarzyszenia. Zarząd Społecznego Komitetu Odbudowy Klimka w Grudziądzu 

przedkłada sprawozdanie końcowe. 

          W okresie od 24 stycznia 2013 r do 31 grudnia 2014 roku zbiórka publiczna  przeprowadzona 

była w formie sprzedaży  cegiełek pocztówek pocztówek z widokiem wieży Klimek w ilości 200 , 

sprzedaży kubków reklamowych , zbycie  wykonanych  przedmiotów  w stałych  miejscach  jednej 

instytucji  Przedsiębiorstwa „Gotem Plus „ Księgarnie w Grudziądzu  

   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  , 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 ze zbiórki publicznej w okresie od  24 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. 

 wyniósł   - 118,46 złotych – ze sprzedaży pocztówek 

                -  500,00 złoty  -ze sprzedazy okolicznościowych kubków       
       Ogółem uzyskano w okresie przeprowadzonej w dniach od 24.01.2014 R. do 31.12.2014 

r. zbiórki publicznej kwotę 618, 46 złoty. Z czego wydatkowano na zakup kubków, usługę 

ksero, wykonanie zdjęć do kroniki, zakup prasy,  albumu do zdjęć na łączną kwotę 539, 17 gr 

( dokumenty zakupu przekazano do Biura Podatkowego)  

Pozostała uzyskana kwota zostanie  przeznaczona  do częściowego pokrycia kosztów wykonania 

tablicy pamiątkowej z treścią  upamiętniającą inicjatywę Społecznego Komitetu Odbudowy Klimka w 

Grudziądzu  o odbudowie Wieży Klimek. Tablica będzie wykonana zgodnie z wzorem i  formą 

propozycji Urzędu Miasta w Grudziądzu 

           Po zakończeniu zbiórki do wykorzystania pozostało  pocztówek -cegiełek 

                              - 55  pocztówek  o nr 008  

                              - 23  pocztówek  o nr 013 

                              - 15  pocztówek  o nr. 2-10-2000 

                              - 63  pocztówki   o nr. 1-08-2010  

                              - 17  pocztówek  o nr. 1-10-2010 

Ponadto pozostały niewykorzystane  foldery z wizerunkiem i skróconą historią wzgórza zamkowego i 

wieży Klimek, edycja w dwóch  wersjach językowych. 

                                - 127 szt. j. polskim   - 148  szt. j. niemieckim 

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

 w szczególności mieszkającym i wizytującym Grudziądzanom. Dziękujemy. 
 

Ryszard Bogdan Kucharczyk 

Przewodniczący 

                                                                

 

                   


