
Radom, dnia 14 lutego ZOLZ r.
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PREZYDENT
MIASTA RADOI'1IA BreYzlA

ustaWy z dnia 15 marca 1933 r. o zbiÓrkach publicznych (Dz' U Nr 2Z, poz,Z pozn, zmianami) oraz art 104 ustawy z dnia rą..u.*.a ]-960 r' KodeksAdmjrlistlacy]nego,(tekst jednoIity D, V Nr 9ó,-p; IO7 zZ000 r' z poźn'rozpatrzeniu wniosku złozonego p,zez Radomskie Towarzystwo Opieki Nad

ZEZb{AI.AM
Radomskiemu Towarzystwu 0pieki hjad Zwierzętami na przeprowadzenie zbiórkipub|icznej z przeznaczeniem na działa|ność statutową' W tym pokrycie udziałuwłasnego w wykonywaniu zadania pub|icznego potegającego na prowadzeniu

'chrorriska 
dla Bezdomnych Zwierząt W Radomiu.

Iern nrm.bj rq e ł Ęlqrki:
L7 02Ź0r? _ 3r,L2.207? r,

teren rntasta Radomia (w szczegó|ności podczas imprez pub|icznych, koncertow, wystawpsÓw, W SUpermarketach, gabinótach weterynuivl'v.n a takze w róznych punktach zazgodą ich właścicieIi).

alalysdpEw i e d-z ia b-s
Pani Maria Rybińska - Wiceprezes Zarzącju l.łar1omskiego Towarzystwa Opieki NadZwierzętami, ul Witosa !]6, Z6-600 Radoln, ilr tel' konl:bg3 253 362Pan Włodzimierz Suszyński - Członek Zarzędu Radomskiego TowarzyStwa 0pieki NadZwicrzętami, ul Witosa 96 26 600 lladom, rlr tel' korn: 500 041 399,

Ęqrny_ibió-t&jl
- dobrowolne datki do puszek kwestarskrcfr l:i(cjf iroit tltt,lurr,tllvr_f r

Na podstawie
1"62 z 1933 r

Postępowa n ia
zmianami) po
Zwierzętami

U Z A S A D N I E N I E

Zgodnie z Art I07 s 4 KPA odstępiono od uzasadnienia decyzji, gdyż uwzględnia
0na W całości zędarlie stronV
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- podczas zbiorki publicznej w Strefre G2
- podczas Festynu Ekologicznego
- zbiorka w Klubie G2
- w supermarkecie Carrefour
- W Supęrlnarkecie E.Leclerc
- w Supermarkecie Ręal M- l

- 614,lI pln
- 340,20 pIn
- 65,99 pln
- 839,09 pln
- 1044,84 pln
- 1076,50 pln
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Radom dnia i5 sty

Sprawozdanre z wynikow zbiorki publicznej

Infornruję , ż,e na podstawie pozwolenia So.Iii.531 1'3 .2012 r. z dnia l4 lutego
201f r. Prezydenta Miasta Radomia, Radomskię Towarzystwo opieki nad
Zwterzętarni prowadziło w 2012 roku zbiorki publiczne na terenie miasta
Radomia:
- zbiorka publiczna STREFA G2
- zbiorka F'estyn Ekologiczny
- zbiorka w Klubie G2 Beata Sorotiuk
- w ramach październikowej akcji zbiorki zywności dla zwierZąt w radomskich
supennarketach.

Zebrano do puszek kwestarskich nizei wymienione kwoty:

Łącznie do puszek zebrano kwestarskich zebrano - 3980,73 pln (trzy
tysiące dziewięcset osiemdziesiąt złotych 73l100 gr ).

Podczas zbior.ki zywności zebrano lB13 kg suchej karmy i innych
prodr"rktow dla zwierząt oraz 1 1 87 kg karmy mokrej tj: 784 puszki'

Zebrane środki finansowe oraz rzęczowę przęznaezone zostaty * całości na
wsparcie zadania publicznego w zakresie prowadzenia Schroniska dla
Bezdomnych Zwier7,ąt w Radomiu.
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