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DECYZJA Nr .I20l 3

Na podstawie art. 1, art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 3 ust. 1, art. 4 i art. 6 ustawy z dnia

15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22, poz. 162 z późn. zm.), art. 104 1 ustawy

z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071

z późn. zm.) oraz 1 pkt 1, 2 i 4 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

z dnia 6 listopada 2003 r. w sprawie sposobów przeprowadzania zbiórek publicznych oraz zakresu

kontroli nad tymi zbiórkami (Dz. U. Nr 199, poz. 1947 z późn. zm.),

pozwalam

Fundacji Hospicyjnej z siedzibą w Gdańsku (ul. Chodowieckiego 10, 80-208 Gdańsk) na podstawie

wniosku z dnia 26 sierpnia 2013 r., uzupełnionego 20 września 2013 r. na przeprowadzenie

w terminie od 1 października 2013 r. do 30 września 2014 r. zbiórki publicznej na terenie

Rzeczypospolitej Polskiej,

z przeznaczeniem zebranych ofiar na wspieranie działalności Hospicjum im. Ks. E. Dutkiewicza SAC

w Gdańsku i hospicjów w kraju, poprzez:

— pomoc dla osieroconych dzieci, będących pod opieką hospicjów, w tym sfinansowanie

wyjazdów terapeutycznych i wypoczynkowych, zakup wyprawek szkolnych, podręczników

szkolnych, biletów dojazdowych do szkół, obiadów w szkolnej stołówce, specjalistycznego

leczenia, zajęć dodatkowych dla dzieci,

— przeprowadzenie szkoleń dla pedagogów szkolnych i nauczycieli z zakresu pomocy

psychologicznej dzieciom i młodzieży szkolnej, które straciły bliska osobę, w tym pokrycie

kosztów noclegów, wyżywienia, materiałów szkoleniowych, sali szkoleniowej,

pracy wykładowców i koordynatora szkoleń,

— zakup leków i sprzętu medycznego dla pacjentów hospicjów,



w następujących formach:

— dobrowolnych wpłat na specjalne konto bankowe o numerze: 93 1540 1098 2001 5562 4727

0011,

— zbierania ofiar do puszek kwestarskich,

— wysyłania wiadomości tekstowych typu sms na numer 7279 za pośrednictwem operatorów

telefonii komórkowej, hasło „Pomagam”, przy czym koszt wysłania jednej wiadomości

tekstowej wyniesie 2,00 zł płus VAT, z tego organizator otrzyma na cele zbiórki publicznej

2,00 zł plus równowartość stawki VAT w przypadku wiadomości tekstowych typu sms

z usług operatorów Polkomtel S.A. i Polskiej Telefonii Komórkowej Centertel Sp. z o.o.

z systemu sprzedaży postpaid oraz 2,00 zł w przypadku usług pozostałych operatorów

i wiadomości sms z systemu sprzedaży prepaid, natomiast kwotę podatku VAT w wysokości

0,46 zł operatorzy rozliczą z urzędem skarbowym,

— zbierania darów w naturze w postaci: przyborów szkolnych, artykułów papierniczych, książek

dla dzieci, zabawek, gier dla dzieci.

Zebrane fundusze oraz dary mogą być zużytkowane jedynie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej.

Stosownie do art. 107 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania

administracyjnego odstępuję od uzasadnienia decyzji, ponieważ uwzględnia w całości żądania

strony.

POUCZENIE

Decyzja niniejsza nie jest ostateczna w administracyjnym toku instancji. Strona

niezadowolona z decyzji może zwrócić się z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy

w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji (art. 127 * i art. 129 2 Kodeksu postępowania

administracyjnego). Ewentualne zaskarżenie decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

może nastąpić po skorzystaniu z wyżej wymienionego środka odwoławczego - art. 52 * I i 2 ustawy

z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity -

Dz. U. z 2012, poz. 270).

Stosownie do art. 130 4 w związku z art. 127 * 3 ustawy Kodeks postępowania

administracyjnego decyzja niniejsza podlega wykonaniu przed upływem terminu do wniesienia

wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, gdyż jest zgodna z żądaniem wszystkich stron.
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Jednocześnie informuję, że:

1. Stosownie do art. 9 ustawy o zbiórkach publicznych wynik zbiórki i sposób zużytkowania

zebranych ofiar powinien być podany do wiadomości organu, który udzielił pozwolenia oraz

ogłoszony w terminie 1 miesiąca w prasie, w rozumieniu przepisów Prawa prasowego,

o zasięgu obejmującym co najmniej obszar, na którym zbiórka została przeprowadzona.

2. W przypadku, gdy zbiórka przeprowadzana będzie niezgodnie z przepisami ustawy

o zbiórkach publicznych lub jeżeli ujawnione zostanie, że dalsze prowadzenie zbiórki może

zagrażać bezpieczeństwu, spokojowi lub porządkowi publicznemu, albo jeśli stwierdzone

zostanie, że ofiary, uzyskiwane ze zbiórki, nie są przeznaczane na właściwy cel pozwolenie

może zostać cofnięte, a zebrane środki przekazane na inny cel humanitarny — art. 10 ustawy

o zbiórkach publicznych.

3. Kto bez wymaganego zezwolenia lub wbrew jego warunkom organizuje lub przeprowadza

publiczną zbiórkę ofiar, podlega karze grzywny art. 56 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. -

Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2010 r. Nr 46, poz. 275 z późn. zm.).

/

Otrzymują:
Fundacja 1-lospicyjna
ul. Chodowieckiego 10
80-208 Gdańsk,

2. a/a.

Wydaiie decyzji zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie
art. 7 pkt 4 ustawy 16 listopada 2006 r. o opiacie skarbowej
(Dz. U. Nr 225, poz. 1635 z późn. zm.).

Katarzyna Ostaszewska, specjalista „.
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