
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE 

Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgszczy 

za 2010r. 
 
 
1. Nazwa organizacji: Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Bydgoszczy 
2. Siedziba data powstania (założenia) 88-100 Inowrocław ul. Jacewska 164 (1983-03-28) 

RKRc-17/83 
3. Nasza strona: www.kolkrolnicze-bydgoszcz.pl; e-mail inowrocław-kolkarolnicze@wp.pl  
4. Data wpisu do KRS 29.03.2002r. 
5. Forma prawna: organizacja społeczno – zawodowa  
6. Data nadania statusu OPP 15.02.2010r. 
7. Numer KRS 0000103621 
8. Numer Regon 000457946 
9. Dane o strukturze organizacyjnej: Związek zrzesza 8500 członków zorganizowanych  

w 19 GZRKiOR, 25 GR KGW, 67 Kółkach Rolniczych, 276 Kołach Gospodyń 

Wiejskich, Stowarzyszeniach KGW, Spółdzielniach Rolniczych, 

10. Skład Zarządu 
a) Henryk Sobczak - Prezes  88-100 Inowrocław ul. Kusocińskiego 8/8 
b) Jerzy Orczykowski - Członek Zarządu 88-100 Inowrocław Krusza Duchowna 40 
c) Urszula Szarpatowska- Członek Zarządu 88-140 Gniewkowo Wierzbiczany 3 
d) Halina Wojnarowska - Członek Zarządu 88-180 Złotniki Kuj. Lisewo Kościelne 15 

11. Skład Komisji Rewizyjnej 
a) Marianna Bielińska  - przewodnicząca 
b) Maria Adamczak  - członek 
c) Kazimierz Kaszowski - członek 
d) Aleksandra Stanek  - członek 
e) Urszula Wesołowska  - członek 

12. Cele statutowe 
1. Działalność wspomagająca rozwój gospodarczy obszarów wiejskich, w tym rozwój 

przedsiębiorczości. 
2. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności wiejskich. 
3. Kultywowanie kultury, sztuki , ochrony dóbr kultury i tradycji narodowej. 
4. Wspomaganie edukacji, nauki, oświaty i wychowania w zakresie rozwoju wspólnot  

i społeczności wiejskich. 
5. Promocja zatrudnienia i aktywizacja zawodowa osób obszarów wiejskich, 

pozostających bez pracy. 
6. Działalność charytatywna, promocja  i organizacja wolontariatu. 
7. Działalność w zakresie ochrony i promocji zdrowia. 
8. Organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży. 
9. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, krajoznawstwa, ekologii oraz ochrony 

zwierząt i dziedzictwa przyrodniczego. 
10. Podejmowanie działań na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów  

i współpracy między społeczeństwami. 

13. Do realizacji celów statutowych Związek prowadzi działalność statutową: nieodpłatną, 
odpłatną oraz gospodarczą i tak działania nieodpłatne: 
1) Przedkładanie administracji państwowej, samorządowej i ich organom opinii, wniosków, 

postulatów, żądań dotyczących gospodarki ziemią, ochrony gruntów rolnych i środowiska 
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naturalnego, systemu kredytowego, podatkowego, rolniczych ubezpieczeń społecznych, 
ochrony zdrowia, bezpieczeństwa pracy, ochrony kultury, sztuki i tradycji narodowej, rozwoju 
edukacji, nauki, oświaty i wychowania, rozwoju infrastruktury wsi i obszarów wiejskich oraz 
inicjowanie regulacji prawnych i współuczestniczenie w opracowywaniu projektów aktów 
prawnych. 

2) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich  w  zakresie 
obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa 
związanego z zatrudnieniem, podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach 
członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania 
ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z otoczenia 
rolnictwa i wsi. 

3) Współdziałanie z samorządem rolniczym, związkami zawodowymi i rolniczymi związkami 
zrzeszeń branżowych na rzecz rozwoju gospodarczego obszarów wiejskich. 

4) Współdziałanie z administracją państwową, wojewódzkimi, powiatowymi, gminnymi 
organami władzy samorządowej oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w takich 
dziedzinach jak: 
a) podnoszenie kwalifikacji zawodowych ludności z obszarów wiejskich, wprowadzanie 

postępowych i bezpiecznych metod gospodarowania w rolnictwie i jednostkach 
związanych z obsługą rolnictwa, 

b) poprawa warunków zdrowotnych, oświatowych i socjalnych ludności z obszarów 
wiejskich, w tym kultywowania tradycji i produktów lokalnych. 

5) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw i kongresów z 
dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez dożynkowych 
i imprez integracyjnych. 

6) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest 
podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek 
rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-
szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie i udostępnianie 
nowoczesnych mediów i technologii. 

7) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez 
organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych,  promowanie kultury i sztuki, kultury 
fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie 
akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć 
edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury. 

 
Związek prowadzi odpłatną działalność statutową OPP w następującym zakresie: 

1) Organizowanie poradnictwa na rzecz mieszkańców z obszarów wiejskich w  zakresie 
obowiązującego prawa i rachunkowości oraz poradnictwa gospodarczego i doradztwa 
związanego z zatrudnieniem , podejmowanie interwencji w indywidualnych sprawach 
członków społeczności wiejskiej w przypadkach przewlekłego lub krzywdzącego załatwiania 
ich spraw przez organy administracji samorządowej i państwowej oraz podmiotów z otoczenia 
rolnictwa i wsi. 

2) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności wspomagającej rozwój 
wspólnot i społeczności lokalnych poprzez organizowanie targów, wystaw i kongresów z 
dziedzin objętych tematyką rolną oraz festiwali kultury i sztuki ludowej, imprez dożynkowych 
i imprez integracyjnych. 

3) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności której celem jest 
podnoszenie wiedzy i umiejętności rolników, młodzieży wiejskiej oraz kadry jednostek 
rolniczych poprzez prowadzenie działalności informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-
szkoleniowej, badawczej, wydawniczej a także promowanie, upowszechnianie i udostępnianie 
nowoczesnych mediów i technologii. 

4) Prowadzenie na rzecz ludności z obszarów wiejskich działalności  socjalnej  poprzez 
organizowanie wczasów i kolonii wypoczynkowych, promowanie kultury i sztuki, kultury 
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fizycznej i sportu, krajoznawstwa i ekologii oraz ochrony zdrowia poprzez organizowanie 
akcji związanych z przeprowadzaniem badań profilaktycznych, organizowanie zajęć 
edukacyjnych, prowadzenie świetlic i domów kultury. 

Działalność gospodarcza określona statutem polega m.in. na wynajmie pomieszczeń a pożytki z 
tych działań przeznaczane są na konserwację i remonty a pozostałość na działalność statutową 

14. Opis działalności: Związek realizował w 2011r działania i projekty: 
Styczeń 

- Złożenie 3 wniosków w konkursach grantowych Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu  
o dofinansowanie działań organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży tj.: 
� na zorganizowanie wycieczki w region Pałuk dla grupy 40 dzieci 
� na zorganizowanie wycieczki do Parku dinozaurów w Solcu Kujawskim  40 dzieci. 
� na zorganizowanie wycieczki do Trójmiasta dla grupy 40 dzieci 

- Złożenie wniosku do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu na zorganizowanie V Turnieju 
Nadgoplańskich Rodzin Wielopokoleniowych. 

- Udział w jubileuszu 50-lecia działalności KGW Ojrzanowo gm. Łabiszyn 
- Zorganizowanie obrad Prezydium Rady i Zarządu Związku 
- Zorganizowanie Zjazdu Nadzwyczajnego Delegatów oraz Rady WZRKiOR  
] 

Luty 

- Nabór dzieci rolników i zorganizowanie zimowiska w Muszynie dla 27 dzieci 
- Złożenie po 2 wnioski w konkursach grantowych Powiatu i Gminy Inowrocław: 

� w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji – prezentacja 
tradycji lokalnych na forum międzynarodowym i krajowym 

� w zakresie kultury, sztuki, ochrony dziedzictwa kulturowego i tradycji – działania na 
rzecz rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego 

 

Marzec 

- Organizacja i prezentacja stołów wielkanocnych w obszarze regionu bydgoskiego 
- Współorganizacja konferencji Kobiety Aktywne w Goryszewie Gm. Mogilno 
- Udział w II Impresjach kulinarno - kulturalnych w Koronowie 
 

Kwiecień 

- Prowadzenie wśród kobiet wiejskich akcji promocji i rozprowadzania piskląt gęsich 
 

Maj 

- Zorganizowanie dwudniowego szkolenia 50 rolników za środki PROW w zakresie: 
PROW na lata 2007 – 2013 – prezentacja działań: Odnowa i rozwój wsi” Tradycje 
kulinarne regionu, Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”- produkty i wyroby  
lokalne, Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”, Zajęcia konsultacyjne nt. 
sposobu realizacji strategii miejscowości z udziałem zaproszonych przedstawicieli 
samorządów lokalnych (gmin, województwa) 

- Uroczystości jubileuszowe 100 lecia założenia Koła Włościanek w Kościeszkach  
- Udział w przeglądzie zespołów ludowych na Zamku w Golubiu - Dobrzyniu 
- Udział w jubileuszu 50-lecia działalności KGW w Wielkiej Kloni gm. Gostycyn, w 

jubileuszu 50-lecia działalności KGW  i 75-lecia OSP w Jastrzębcu gm. Więcbork,  
- Zorganizowanie i udział w obradach Rady WZRKiOR 

 

Czerwiec 

- Wystąpienie do Marszałka Województwa z wnioskiem o zgodę na zbiórkę darów 
rzeczowych na powodzian, 

- Złożenie wniosków do Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego o przyznanie 
dla działaczy Związkowych Nagród w kategoriach: 
� „Gospodarka”/Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich” 
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� „Promocja województwa” 
� „Kultura” 

- Współorganizowanie XI Powiatowego Dziecięcego Festynu Integracyjnego oraz VII 
Wojewódzkim Konkursie Recytatorskim w Domu Pomocy Społecznej w Siemionkach  

- przeprowadzenie naboru dzieci na kolonie do Dziwnówka i Jastrzębiej Góry 
 

Lipiec 

- udział w XV targach „Agrotech” w Minikowie, promocja produktów lokalnych 
- przeprowadzenie naboru dzieci na wycieczkę w region Pałuk i do Parku dinozaurów w 

Solcu Kujawskim  
- Udział w jubileuszu 45-lecia działalności KGW w Dorotowie pow. Sępoleński,  

 

Sierpień 

- Udział w Dożynkach wojewódzkich, powiatowych, gminnych i sołeckich 
- Udział w V Regionalnym konkursie rodzin wielopokoleniowych w Jeziorach 

Wielkich(dziadkowie, rodzice, dzieci) integrujący środowiska gmin nadgoplańskich 
(Jeziora Wielkie, Kruszwica, Mogilno, Strzelno)” 

- Zorganizowanie dwóch wycieczek dla grupy 2 x 40 dzieci ( Solec Kujawski, Pałuki) 
- Zorganizowanie przewozu dzieci na kolonie i z koloni do miejscowości: Dziwnówek – dla 

35 dzieci i Jastrzębia Góra dla 45 dzieci 
- Współorganizacja i udział w jubileuszu 80-lecia działalności KGW w Lisewie 

Kościelnym gm. Złotniki Kujawskie i jubileuszu 30-lecia działalności KGW Wełpin gm. 
Lubiewo 

 

Wrzesień 

- Udział w dożynkach sołeckich 
- Udział w Festynie międzyregionalnym „Święto pomidora” w Jeziorach Wielkich 
- Prowadzenie akcji zbiórki darów dla powodzian 
- Udział w jubileuszu 50-lecia działalności KGW w Gostycynie 
- Udział w jubileuszu 50-lecia istnienia Szkoły Podstawowej w Kozielcu gm. Dobrcz 
- Zorganizowanie obrad Prezydium Rady i Zarządu Związku 
- Zorganizowanie i udział w obradach Rady WZRKiOR 
 

Październik 

- Prowadzenie akcji zbiórki darów dla powodzian 
- Przekazanie zebranych darów powodzianom z Gminy Wilków, Gminy Dąbrowa 

Chełmińska i Gminy Solec Kujawski 
- Udział w jubileuszu 65-lecia KGW w Królikowie gm. Szubin 
- Udział w podsumowaniu konkursów na rzecz kultywowania tradycji i kultury w 

Gozdaninie gm. Mogilno 
 

Listopad 

- Udział delegatów Związku w XIII Zjeździe KZRKiOR w Warszawie 
- Udział w obchodach Święta Niepodległości oraz organizacja oprawy festynów pt. 

„gęsina na św. Marcina” oraz prezentacja potraw lokalnych w Wilnie. 
 

Grudzień 

- Prezentacja stołów wigilijnych w ramach „Wigilii wojewódzkiej” w Toruniu, 
zorganizowanie oprawy artystycznej. 

- Zorganizowanie obrad Prezydium Rady i Zarządu Związku 
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15. Przychody  
1) Przychody netto z działalności gospodarczej   - 47.283,26 zł                        

w tym: 11.722,92 zł zwrot za media przez podmioty wynajmujące 
2) Przychody operacyjne (dotacje z budżetu państwa)  -   4.994,93 zł 
3) Przychody z działalności nieodpłatnej OPP (zbiórka darów)- 16.920,00 zł 
4) Przychody z działalności odpłatnej OPP   - 47.110,06 zł 
5) Składki członkowskie     -   2.932,00 zł 
6) Refundacja wynagrodzeń - dofinasowanie z FP (PUP) - 50.600,09 zł 
7) Darowizny       -   7.666,98 zł 
8) Wpłaty z tytułu 1% podatku należnego   -      242,10 zł 
 

16. Koszty 
1) Amortyzacja       -   9.085,02 zł 
2) Zużycie materiałów i energii     - 21.718,59 zł 
3) umowy o dzieło      - 42.000,00 zł 
4) Usługi obce (opłaty pocztowe, bankowe, przewóz dzieci  

 na kolonie i wycieczki     - 25.831,34 zł 
5) Podatki i opłaty      - 20.292,82 zł 
6) Wynagrodzenia      - 46.808,78 zł 
7) Ubezpieczenia społeczne oraz inne swiadczenia  -   8.599,98 zł 
8) Pozostałe koszty rodzajowe     -   5.921,10 zł 
9) Koszty związane ze zbiórką darów    - 12.700,00 zł 
10) Pozostałe koszty operacyjne     -   5,734,51 zł 
 

17. Informacje  uzupełniające: 
1) Związek zatrudniał 4 pracowników etatowych w ramach robót publicznych oraz 1-go 

wolontariusza 
2) Związek nie udziela pożyczek, przestrzega zapisów statutowych 
3) Na 31-12-2010r na rachunku związku w BS Inowrocław saldo wynosiło: 11.564,13 zł 
4) Na dzień zamknięcia bilansu saldo w kasie Związku wynosiło: 594,04 zł 
5) Związek nie nabywał obligacji, udziałów lub akcji 
6) Środki trwałe oraz nieruchomości w prowadzonej działalności statutowej są 

własnością Związku 
7) Na Związku ciąży sporne zobowiązanie podatku od nieruchomości za 2009r. na rzecz 

miasta Inowrocławia w kwocie 9.786,43 zł 
 

18. Kontrola działalności Związku z uwzględnieniem spraw finansowych została 
przeprowadzona przez Komisję Rewizyjną w dniu 05-03-2011r. i nie wykazała 
nieprawidłowości w księgach finansowych oraz w zarządzaniu finansami Związku 

 
Inowrocław, dnia 11-03-2011r. 

Podpisy członków Zarządu 
 
 
 
 
Sobczak Henryk       Orczykowski Jerzy        Szarpatowska Urszula         Wojnarowska Halina 


