Informacja dla członków Regionu Kujawsko-Pomorskiego Stowarzyszenia KOD
w sprawie rozliczenia finansów roku 2016
Działania w grupach lokalnych KOD Regionu były finansowane ze środków zebranych w zbiórkach publicznych
w Regionie jak i otrzymanych z Centrali w ramach Komitetu Społecznego KOD. Wszystkie kwoty wydatkowano
zgodnie z celem działalności Stowarzyszenia.
Nie wydatkowano kwot na zatrudnienie pracowników ani nie wypłacano wynagrodzeń na podstawie umów
cywilnoprawnych.
W okresie od początku działalności, tj. 9 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 w Regionie Kujawsko-Pomorskim
przeprowadzono 20 zbiórek publicznych. Suma zebranych środków pieniężnych do puszek stanowiła kwotę 20.281,11
zł. Wszystkie dokumenty zostały zgodnie z zasadami prowadzenia zbiórki publicznej wypełnione i wysłane do
Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie. Dane dotyczące zbiórek:
Grupa Lokalna Bydgoszcz

9 zbiórek

8.944,18 zł

Grupa Lokalna Toruń

7 zbiórek

10.535,60 zł

Grupa Lokalna Włocławek

2 zbiórki

260,00 zł

Grupa Lokalna Świecie/Chełmno

2 zbiórki

541,33 zł

W okresie od 9 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 Region Kujawsko-Pomorski wysłał do Komitetu Obrony
Demokracji w Warszawie 216 faktur i rachunków na kwotę łączną 74.699,39 zł.
Ze środków otrzymanych z Komitetu Obrony Demokracji w Warszawie w Regionie sfinansowano:
Koszty związane z utrzymaniem lokali (biura Włocławek i Toruń

3.388,08 zł

w GL Bydgoszcz

Koszty związane z wynajęciem sali na spotkania organizowane przez
grupy lokalne

3.679,66 zł

w GL
Grudziądz/Wąbrzeźno

20.945,46 zł
1.074,97 zł

Koszty związane z drukowaniem ulotek, plakatów, gazetki oraz innych 15.777,65 zł
materiałów informacyjnych

w GL Inowrocław

279,60 zł

Koszty związane z zakupem artykułów i materiałów biurowych (papier
ksero, kamizelki służb ochrony, pieczątki, telefon, krzesła, drobne
wyposażenie biurowe, roll-up it.

w GL Powiat Toruński

409,59 zł

6.551,83 zł

Koszty związane z organizacją manifestacji, pikiet, Punktów 28.012,70 zł
Informacyjnych KOD (tzw. PIKOD-ów), demonstracji oraz innych
wydarzeń organizowanych przez grupy lokalne (nagłośnienie, flagi,
transparenty, banery, przypinki, balony, wynajem namiotów, wynajem
sceny, plakatowanie itp.)

w GL Świecie/Chełmno

Koszty związane z organizowaniem spotkań i debat w Regionie (faktury 17.289,47 zł
za noclegi gości, dojazdy gości, wynajęcie sali na spotkanie z
Prezydentem Lechem Wałęsą i redaktorem naczelnym Adamem
Michnikiem)

w GL Toruń

RAZEM

w GL Włocławek

74.699,39 zł

2.105,05 zł

10.975,40 zł

3.496,81 zł

w Regionie

35.412,51 zł

RAZEM

74.699,39 zł

Dokumentację finansową przekazano Zarządowi Regionu do informacji oraz Regionalnej Komisji Rewizyjnej celem
przeprowadzenia badania.
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