Cor

*

V

Infantis

I
I

funaaclana@edrieci
z wadamisera

oGŁosZENIEo WYNIruCH ZBIÓRKI PUBLICZNEIZA RoK 2008
poniżejogtoszenieo zakończeniu
przepisamiprawazamieszczamy
Zgodniez obowiqzujacymi
w terminieod dnia 1 lutego 2008 roku do dnia 1
wynikachprzeprowadzonej
i ostatecznych
stycznia2009 roku na tereniecałejPolskizbiórkipub|icznej.

:
!. organizatorzbiórkipublicznej
w Lub|inie
z siedzibq
!NFANT!S"
na RzeczDzieciz WadamiSerca,,coR
Fundacia
24, 20-07tLublin
ul. Nałęczowska
Adressiedziby:

2. Nazwa organu oraz data i nr pozwolenia:
Zbiórkę przeprowadzonona podstawiedecyzjiMinistra Spraw Wewnętrznychi Administracji
nr L4/}OO8z dnia 28 stycznia2008 roku

ofiar na
3, Suma zebranych ofiar pieniężnych, uwzględniajqca ilośći rodzqj zebronych
poszczegolne cele, wedtugform zbiórki publicznej:
pieniężneW kwocie
W wyniku przeprowadzonejzbiórki publicznej zebrano środki
pięć
2o45345,49 zł [słownie:Dwa miIiony czterdzieścipięć tysięcy trzysta czterdzieści
ztotych49/ LOOgroszYl.
PoIskiejw następujqcychformach:
Zbiórka byłaprowadzonana obszarzeRzeczypospolitej
1600 L101 0003
a. dobrowolnychwptat na specjalnekonto bankowe o numerze 86
mi|ion
o5o2 LI75 2150 - > wpłacono kwotę 1956 696,72 zł [słownie:Jeden
groszy
72hoo
ztotych
dziewięćdziesiqtsześć
dziewięćsetpięćdziesiqtsześćsześćset
>
zbiórki dobrowolnychdatków do zaplombowanychpuszekkwestorskich- zebrano
dziewięćdziesiqt
kwotę 74 692,68zł [stownie:Siedemdziesiqtcztery tysiqce sześćset
dwa złotych68/100 groszy];
b. zbiórki dobrowoInych datków do zap|ombowanych skarbon, stacjonarnych,
lub użytkownikówobiektów - ?'.lebrano kwotę
ustawionych za zgodq wtaścicie|i
'pięćdziesiqt
sześćzłotych
13 956,09 zt [słownie:Trzynaście tysięcy dziewięćset

09/1q0groszYl.
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ce|ezbiórkiw
na poszczegó|ne
Środki uzyskane'zezbiórkipub|icznejzostałyrozdysponowane
sposób następujqcy:
,,Ujastek,,W
a. dofinansowanie rozbudowy SzpitaIa GinekoIogiczno-Potożniczego
Krakowieo oddzia|ekardiologiidziecięceji kardiochirurgiidziecięcej,rea|izowane
oddziałów- > niezreaIizowano;
poprzezzakupsprzętumedycznegodo wyposażenia
dzieci z wadami serca,
b. finansowanie operacji i zabiegów kardiochirurgicznych
wykonywanych w klinice KardiochirurgiiSzpitala Uniwersytetu im. Ludwiga
Maxymi|ianaw Monachium (Niemcy)- > w kwocie L937325,9L żł[stownie:Jeden
pięć ztotych9t/Lol
siedem tysięcytrzysta dwadzieścia
mi|iondziewięćsettrzydzieści
groszyl;
c. pomoc podopiecznym-dzieciom i opiekunom,rea|izowanapoprzez finansowanie
pobytu i przejazdówdo ośrodkówmedycznych,zakupu sprzętu r.ehabi|itacyjnego,
|ekarstwiśrodków czystości- > W kwocie Lzo367,66 zt [słownie:Sto dwadzieścia
siedem złotych66/7oogroszy].
tysięcytrzystasześćdziesiqt
K|inikaw roku 2009 przekazatana konto Fundacji w przeliczeniuz euro/p|nkwotę
12348,08 zł, pochodzqcaze zbiórki pub|icznejnr t4lfoo8 z dnia 28 stycznia 2008
roku , stanowi nadptatę z tytutu wykonanych usługmedycznych,powyższakwota
zostatawydatkowanazgodniez pozwoleniemna ce|epodanepowyżej.

4, Rodzaj i ilośćzebronych ofiar w naturze:
zbieraniaofiar
nie przeprowadzata
Fundacjana RzeczDzieciz Wadami Serca,,CORINFANTIS"
w naturze.

5. Wysokośćkosztów przeprowadzenią zbiorki publicznej, z dokładnym wymienieniem
rodzaju i wysokościposzczególnych wydatków:
W zwiqzkuz organizacjqzbiórki pub|icznejponiesiononastępujqcekoszty:
dziewięćsetpięćdziesiqtpięć ztotych 26lt00
druki rek|amowe- > 955,26zł [słownie:
groszyl;
ztotychL0/1oogroszy];
osiemsetsześćdziesiqt
o tab|iceinformacyjne
- 860,10zł[słownie:
pięćtysięcyosiem ztotych10/100groszy];
o kosztpuszek,skarbon->5 oo8,10zt [słownie:
Sto trzy złote70/1o0groszy].
o identyfikatory.>
Lo3,7ozł[słownie:
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pokrytezostałyze środkówwłasnych.
Kosztyzorganizowaniazbiórki pub|icznejw catości
Wszystkie podmioty zaangażowaneW przygotowanie i przeprowadzenie akcji dziatały
- bez wynagrodzenia.
społecznie
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