
                                                                                                 
 
 
 
 
 

Prezydent Miasta Krakowa 
 
 
 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 
 
 
 

 Informuję, iż na podstawie pozwolenia nr OC-01.5311.33.2012  z dnia 18.05.2012 r. 
Prezydenta Miasta Krakowa została przeprowadzona zbiórka publiczna, przeprowadzona w 
okresie od dnia 1.06.2012 r. do dnia 31.05.2013 r. na terenie Gminy Miejskiej Kraków. 
 
1. Suma zebranych ofiar pieniężnych wynosiła łącznie 667,27 zł, wg poniższych form zbiórki 
publicznej: 
- zbiórki do puszek i skarbon, w kwocie 567,27 zł. 
 
2. Rodzaj i ilość  zebranych ofiar w naturze: 
    a) karmy: 
        -  karma dla psów     sucha    72,50 kg   
                                          puszki   27,80 kg 
       -  karma dla kotów   sucha      9,70 kg 
                                          puszki     3,40 kg 
       -   makaron                               28,50 kg 
       -   ryż                                        24,00 kg 
 
   b) środki czystości: 
       - proszki do prania                    15,70 kg 
       - płyn do mycia naczyń              7,00  ltr 
 
3. Łączne koszty przeprowadzenia zbiórki: 
    - opłata skarbowa za wydanie pozwolenia na zbiórkę publiczną w kwocie 82,00 zl. 
 
4. Łączny dochód ze zbiórki publicznej  485,27 zł 
 
5. Podział dochodu ze zbiorki publicznej, w ramach poszczególnych celów z wymienieniem 
wykonanych zadań: 
   a. cel 
      pomoc zwierzętom z małych prywatnych przytulisk, 
      kwota przeznaczona na realizację celu -   485,27 zł 
      - nazwa zadania wykonanego w ramach realizacji celu: 
        leczenie, szczepienie i sterylizacja psów : 
        kwota przeznaczona na realizację zadania  -   485,27 zl 
 



   Ofiary pieniężne zbierano do skarbon stacjonarnych w trakcie imprezy zorganizowanej w 
dniu 17.06.2012 r. na Bulwarze Czerwieńskim (przy pomniku Dżoka, a także do skarbony 
stacjonarnej wyłożonej w Gabinecie Weterynaryjnym lek.wet. D. Tarabuły w Krakowie  (za 
Jej zgodą). Ofiary w naturze zbierano w trakcie w/w imprezy plenerowej przy pomniku 
Dżoka, oraz w Hotelu Polskim przy ul. Floriańskiej 44 (udostępnione nieodpłatnie przez 
dyrekcję hotelu) w okresie od dnia 16.12.2012 r.do dnia 1.2013 r.oraz  w dniach 6  13, 20, 27 
stycznia, 17, 24,  marca i 7, 14 kwietnia 2013 r. 
Ofiary pieniężne przeznaczono na leczenie, szczepienie i sterylizację psów z przytuliska w 
Harbutowicach. Ofiary w naturze przekazano przytulisku w Harbutowicach oraz w 
Zabierzowie Bocheńskim do wykorzystania zgodnie z potrzebami. 

 


