MARSZAŁEK

WOJEWODZTWA WIELKOPOLS KIEGO
Marek Woźniak
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DO-r.622.34.2013

DECYZJA
Na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 częrwca 1960 r. Kodeks postępowania
administracyjnego (Dz. U. 2000 Nr 98, poz. I07I zę zm.) oraz art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy
z dnta 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. U. Nr 22 poz. 162 ze zm-),
po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Na Tak z siedzibą w Poznaniu

zezwalam
SToWARZYSZENIU NA TAK Z SIEDZIBĄ w PoZNANIU na zorgantzowante
i przeprowadzęnte zbiórki publicznej na tęrenie województwa wielkopolskiego w terminie

do 15listopada Ż015 r., w formie:
. zbterartia ofiar do puszek kwestarskich,
. sprzedaŻy przedmiotów podarowanych przez darczynców na zasadach ogólnych lub
wytworzon ych przez podopiecznych Stowar zyszefl1a,

z przęZnaczeniem zebranych środków finansowych na:
. wspieranie osób niepełnosprawnych z dysfunkcją intelektualną oraz ich otoczenia na
kuŻdym etapie ży cia poprzez:
zakup sprz ętu rehab i l it acyj

ne

go i terup euty czne go'

organizację obozów rehabilitacyjnych

o

dla osób z

niepełnosprawnością

intelektualn ą ill,ab ruchową'
zakup p omo cy dyd aktyczno-terap euty czny ch,
or gantzaĄ ę warsztatów arty sty czny ch,
organizaĄę dowozu osób z niepełnosprawnością na rehabilitację,
budowę/remonty oŚrodków wspierających osoby niepełnosprawne'
kształtowane pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych
z dysfunkcją intelektualną poprzez realizację kampanii społecznych i reklamowych
oraz integrację społeczną (organtzacja imprez, wyjŚÓ kulturalnych, wyjazdow
rekreacyjnych itp.)

zgodnte zŻądaniem strony (art.I07 $ a Kpa).

Pouczenie:
przeprowadzantu zbiórki należy przestrzegac zasad zawartych w ustawię
z dnia 15 marca 1933 r. o zbiórkach publicznych (Dz. lJ. Nr 22, poz. 162 ze zm.)
iRozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 6 listopada 2003 r.
w sprawie sposobów przeprowadzania zbtoręk publicznych oraz zakręsu kontroli nad tymi
zbiórkami (Dz.U. Nr 199, poz. 1947 ze zm.).

Przy

osoby organlzujące lub przeprowadzające zbiórkę nie mogą za swoje czynnościotrzymywać
w;magrodzenia (art. 7 ust.2 ww. ustawy).
IęŻeIi zbiorka przęprowadzonabędzie niezgodnie z przepisartti prawa, zezwolęnie może być,
cofnięte, zebrane środkiprzekazane na inny cel humanitarny, a organizator ukarany grz1i"wną
(art. 10 ww. ustawy i art.56 Kodeksu Wykroczeń).

Organtzator zobowiązany jest podać w prasie oraz nadesłac do Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu zawiadomienie o wyniku zbiórki i sposobie
zuŻyĄkowania zebranych ofiar w ciągu miesiąca od jej zakonczenia (art. 9 ww. ustawy).

od niniejszej

decyzji słuzy stronie wnięsienie odwołania do Samorządowego Kolegium
odwoławcZego w Poznaniu za poŚrednictwem Marszałka Województwa Wielkopolskiego
w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzjt.

otrzymują:

1.

Stowarzyszęnie Na Tak
ul. Ognik 20 c
60-386 Poznań
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DolviadomoŚci:

2.
3.

Wielkopolski Komendant
Wojewódzki Policji w Poznaniu
ul. Kochanowskiego 2a
60-844Pozrran
ala

Pozwolenie zwolnione z opłaty skarbowej
na podstawie art. 7 pkt.4 ustawy o opłacie
skarbowej z drlia 16 listopada 2006 roku
(Dz. U. 225,po2.1635)
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