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SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ
prowadzonej przez Komitet na Rzecz Ochrony Zdrowia i Poprawy Bezpieczeństwa
Mieszkańców Miasta Siemianowice Śląskie przy Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnym "PRO MERIT
w terminie 23.02.2014-31.12.2014
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Komitet na Rzecz Ochrony Zdrowia i Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta
Siemianowice Śląskie przy Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnym „PRO MERITUM”
(Siemianowice Śląskie ul. Katowicka 1) prowadził na terenie miasta Siemianowice Śląskie w
okresie od dnia 23 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zbiórkę publiczną na
podstawie Decyzji nr 2/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie z przeznaczeniem
zebranych środków na zgromadzenie funduszy na zakup materiałów niezbędnych do
przeprowadzania akcji wspierających osoby w wieku emerytalnym (Koperta ratunkowa oraz
karta ratunkowa), a także akcji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów oraz
czujników tlenku węglu lub tlenku węgla i dymu dla osób mieszkających w lokalach o
przestarzałej infrastrukturze grzewczej i będących w trudnej sytuacji życiowej, a także
prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej bezpiecznego użytkowania węglowych i gazowych
urządzeń grzewczych. W trakcie zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w łącznej kwocie
1534,23 zł.Zebrane środki pieniężne zostały wykorzystane w całości na zakup 12 szt. czujników
tlenku węgla oraz materiałów pozwalających na przygotowanie 655 szt. kopert ratunkowych i
kart ratunkowych, które zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Siemianowic Śląskich
oraz na pokrycie kosztów zbiórki. Koszty zbiórki wyniosły 282,00 zł (opłata skarbowa za
wydanie zezwolenia na prowadzenie zbiórki publicznej (82,00 zł), opłata za prowadzenie konta
bankowego (190,00 zł), 2 koszulki dla wolontariuszy (10,00 zł) i pokryte zostały w całości ze
środków zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej.

Komitet na Rzecz Ochrony Zdrowia i Poprawy Bezpieczeństwa Mieszkańców Miasta
Siemianowice Śląskie przy Stowarzyszeniu Społeczno-Edukacyjnym „PRO MERITUM” (Siemia
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w okresie od dnia 23 lutego 2014 roku do dnia 31 grudnia 2014 roku zbiórkę publiczną na
podstawie Decyzji nr 2/2014 Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie
z przeznaczeniem zebranych środków na
zgromadzenie funduszy na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzania akcji
wspierających osoby w wieku emerytalnym (Koperta ratunkowa oraz karta ratunkowa), a także
akcji edukacyjnej dotyczącej bezpieczeństwa seniorów oraz czujników tlenku węglu lub tlenku
węgla i dymu dla osób mieszkających w lokalach
o przestarzałej infrastrukturze grzewczej i będących w trudnej sytuacji życiowej, a także
prowadzenie akcji edukacyjnej dotyczącej bezpiecznego użytkowania węglowych i gazowych
urządzeń grzewczych.

W trakcie zbiórki publicznej zebrano środki pieniężne w łącznej kwocie 1534,23 zł.

Zebrane środki pieniężne zostały wykorzystane w całości na zakup 12 szt. czujników
tlenku węgla oraz materiałów pozwalających na przygotowanie 655 szt. kopert
ratunkowych
i kart ratunkowych, które zostały nieodpłatnie przekazane mieszkańcom Siemianowic
Śląskich oraz na pokrycie kosztów zbiórki.

Koszty zbiórki wyniosły 282,00 zł (opłata skarbowa za wydanie zezwolenia na
prowadzenie zbiórki publicznej (82,00 zł), opłata za prowadzenie konta bankowego
(190,00 zł),
2 koszulki dla wolontariuszy (10,00 zł) i pokryte zostały w całości ze środków
zgromadzonych w czasie zbiórki publicznej.

Pro jednotlivce, jenž kupují léky on-line, existuje několik skvělých faktorů, které nemohly být
ignorovány. Různé opravné prostředky se používají k léčbě příznaků Parkinsonovy nemoci,
jako je například špatné svalové kontroly. Tento lék se používá v kombinaci s jinými léky k
zacházení příznaků Parkinsonovy nemoci. Viagra, který se používá k léčbě neschopnost
dosáhnout nebo udržet erekci a dalších států spojené s vztyčitelný dysfunkcí. Máte-li zájem o
http://viagra-cz.org/erektiln%C3%AD-dysfunkce.html
, možná budete chtít přečíst o
http://viagra-cz.org/%C5%BE%C3%A1dn%C3%A1_erekce.html
. Někdo vám o
sildenafil cena
? Záležitosti, jako je
Erektilní dysfunkce
, odkazují na různé typy zdravotnických problémů. Známky sexuálních zdravotních problémů u
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mužů patří nemožnost získat orgasmus i přes adekvátní sexuální stimulaci. I když je vztyčitelný
dysfunkce je sám o sobě nemusí být závažné, někdy je jedním z prvních varovné příznaky
jiných základních zdravotních podmínek, které mohou být velmi závažné. Jaký lék dělá léčbě
impotence? Mějte na paměti, webové stránky, která nabízí erektilní dysfunkce drogy jako Viagra
bez lékařského předpisu není bezpečné. Když si objednáte z neznámé firmy, spuštění riziko
vzniku rušivých léky.
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