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Sprawozdanie ze zbiórki publicznej zorganizowanej w dniach 01.01.2013 roku
do 01.01.2014  roku przez Towarzystwo Przyjaciół Krośnieńskiego Hospicjum z
siedzibą w Krośnie przy ul. Grodzkiej 45 A, na  podstawie decyzji Prezydenta

Miasta Krosna z dnia 14 grudnia 2011 roku  ZK.5311.16.2011.B

Zbiórka publiczna pod nazwą: V Krośnieńskie Pola Nadziei,  prowadzona była na
terenie miasta Krosna w następujących terminach: 
- 24 marca 2013 roku w formie kwesty prowadzonej od godz. 7.00 do godz.18.00,
- od 01 stycznia 2013 roku do 30 kwietnia 2013 roku i od 01 października do 31
grudnia 2013 roku w formie zbiórki do skarbonek  w  czasie imprez kulturalnych w
RCKP przy ul. Kolejowej,
- w okresie przedświątecznym w grudniu 2013 roku w formie kwesty prowadzonej od
godz. 7.00 do godz.18.00.  

W kweście 24 marca 2013 roku  wzięło  udział   ponad 900 wolontariuszy,  którzy
prowadzili zbiórkę pieniędzy  w 35 miejscach w mieście  Krośnie. Zebrane  fundusze
po przeliczeniu przez  komisję zostały wpłacone  w dniu 25 marca 2013 roku na
konto TPKH w Krośnie w Podkarpackim Banku Spółdzielczym.   

Zbiórka przyniosła łącznie wpływy w wysokości:  44 477,70  zł  (czterdzieści cztery
tysiące czterysta siedemdziesiąt siedem złotych 70/100) – przy czym:  37 609,68 zł
zebrano w czasie kwesty zaś 4 648,51  zebrano w skarbonkach  w RCKP (obsługa
szatni) a 2 219,51 zł z kwesty „świąteczne pierniczki”. 

Koszt przeprowadzenia zbiórki publicznej wyniósł  łącznie 9 450,69 zł 
(słownie:  dziewięć  tysięcy czterysta pięćdziesiąt złotych 69/100) z czego 3 000 zł 

TPKH w 2013 roku uzyskało jako dotacje z UM Krosna na realizację zadania: 
„Propagowanie wolontariatu wśród mieszkańców Krosna”. 

Dokumentacja zbiórki publicznej  pod nazwą: V  Krośnieńskie Pola Nadziei  
2012/2013 zawiera:
1. Wykaz  zawierający: skład grupy (imię, nazwisko) kwestujących, nazwę  szkoły, 
nazwisko opiekuna dorosłego, teren działania grupy. 
2. Zestaw dokumentów zgromadzonych  przez kasjerów obliczających kwoty zebrane
przez poszczególne zespołu kwestujące,  składający się z: pokwitowania przyjęcia 
kwoty zebranej, legitymacji dorosłego opiekuna grupy kwestujących, legitymacje 
kwestujących,
3. Protokoły z przeliczenia kwot zebranych do puszek kwestorskich.
4. Potwierdzenie odbioru pakietu z wyposażeniem kwestarzy,  
5. Wyciągi  z konta  bankowego    PBS


