
STOWARZYSZENIE OBRONA ZWIERZĄT
ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

tel. 607-171-458, www.obrona-zwierzat.pl
KRS 0000292939 REGON 260199276 NIP 656-22-72-801

Alior Bank S. A. 75 2490 0005 0000 4500 7398 2092

“Możemy człowieka ocenić po tym, jak traktuje zwierzęta” - Immanuel Kant (1724-1804)

Jędrzejów, 15.02.2013 r.

Minister Spraw Wewnętrznych

Departament Zezwoleń i Koncesji

ul. Domaniewska 36/38

02-672 Warszawa 

Sprawozdanie ze zbiórki publicznej Stowarzyszenie Obrona Zwierząt,

przeprowadzonej w terminie 15.01.2012 r. – 15.01.2013 r.,

na podstawie pozwolenia Ministra Spraw Wewnętrznych

(decyzja Nr 9/2012 z dnia 11.01.2012 r.)

I. Organizator:

Stowarzyszenie Obrona Zwierząt, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów

II. Osoba odpowiedzialna za zbiórkę:

Agnieszka Lechowicz, ul. 11 Listopada 29, 28-300 Jędrzejów, tel. 723-236-495

III. Cel zbiórki:

Zakup  samochodu  wykorzystywanego  do  dojazdów  na  interwencje  w  sprawach

niehumanitarnego traktowania zwierząt oraz do przewozu zwierząt domowych odebranych w

trybie art. 7 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o ochronie zwierząt. Planowany zakup jest

zgodny z celami statutowymi Stowarzyszenia.



IV. Wynik przeprowadzonej zbiórki:

110 dobrowolnych ofiar pieniężnych w wysokości w sumie 3.182,78 zł. Z tego wpłata 108 ofiar

nastąpiła przez portal http://www.siepomaga.pl/, w wysokości w sumie 3.100 zł, natomiast 2

ofiary w wysokości w sumie 82,78 zł zostały przekazane bezpośrednio na specjalne subkonto

bankowe o numerze 36 2490 0005 0000 4600 1315 3463 w Alior Bank S.A, założone osobno

dla tej zbiórki publicznej. Następnie środki uzyskane przez portal http://www.siepomaga.pl/

zostały  wpłacone  na  w/w subkonto  w wysokości  3.008,49  zł.  Całkowity  wynik  finansowy

zbiórki wynosi: 3.091,27 zł.

V. Koszt przeprowadzenia zbiórki, w tym rodzaj i wysokość poszczególnych wydatków:

Kwota 91,51 zł, która została automatycznie pobrana przez portal http://www.siepomaga.pl/

tytułem opłat za przelewy oraz na opłacenie prowizji operatorów płatności. Koszty te zostały

pokryte ze środków finansowych zebranych podczas przedmiotowej zbiórki publicznej.

VI. Wydatkowanie środków finansowych zgromadzonych podczas zbiórki:

Organizator zbiórki nie wykorzystał w czasie jej trwania zebranych ofiar pieniężnych, z uwagi

na  ich  niewystarczającą  kwotę  finansową  w  stosunku  do  celu  zbiórki,  jakim  był  zakup

samochodu.  Uzyskane  środki  pozostaną  zabezpieczone  na  dotychczasowym  subkoncie

bankowym, do czasu uzbierania brakującej kwoty (ok. 30.000 zł) i jej spożytkowania zgodnie z

celem  niniejszej  zbiórki.  O  wydatkowaniu  zgromadzonych  sum  organizator  zbiórki

niezwłocznie poinformuje organ administracyjny.

VII. Ogłoszenie w internecie o wynikach zbiórki:

Wyniki  zbiórki  publicznej  umieszczone  zostały  na  min.  1  miesiąc  od  dnia  dzisiejszego  na

stronie  internetowej  organizatora  zbiórki  pod  adresem:  http://www.obrona-zwierzat.pl/jak-

nam-pomoc.html

Prezes Stowarzyszenia Obrona Zwierząt

Agnieszka Lechowicz


