
 
Marszałek Województwa 
Kujawsko - Pomorskiego 

 

SPRAWOZDANIE Z WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ 2010r. 
 

Związek na podstawie Decyzji nr GM.P 501-1-9/2010 z dnia 20 lipca 2010r.  
Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego przeprowadził zbiórkę publiczna 
w terminie od 01 sierpnia do 15 listopada 2010r. darów produktów rolniczych na 
terenie subregionu bydgoskiego Województwa Kujawsko – Pomorskiego. W akcję 
zbiórki publicznej włączyły się struktury Związku z całego obszaru działania. Zebrane 
dary od ok. 6 tys. gospodarstw naszych członków, rolników o wartości nie mniejszej 
od 5 tys. zł / gminę zostały przy udziale władz samorządowych przekazane 
poszkodowanym przez powódź rolnikom i rozliczone. Szacujemy, ze zebrane przez 
naszych członków dary z obszaru naszego działania stanowią wartość ok. 250 tys. zł. 

Związek na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa przeprowadził 
kampanię pomocy poszkodowanym przez powódź rolnikom i dokonał zbiorki darów, 
które są przedmiotem niniejszego rozliczenia i tak: 
1. Zebrano dary z najbliższego obszaru siedziby Związku tj. gminy i powiatu 

Inowrocław gdzie na szczególne wyróżnienie zasługuje sołectwa Jaksice jak: 
Lp. ARTYKUŁY J.M. Ilość Wartość 

1 Pszenica kg 7 400 5.180,00

2 Jęczmień kg 1 800 1.000,00

3 Mieszanka zbożowa kg 650 260,00

4 Żyto kg 250 90,00

5 Pszenżyto kg 100 35,00

6 Groch paszowy kg 1 000 1.200,00

7 Zboże  kg 850 300,00

8 Ziemniaki kg 900 900,00

9 Cement budowlany (50 worków) kg 1 300 520,00

10 Meble kuchenne używane kpl 1 150,00

11 Kuchenki używane (1 szt. gazowa, 
1 szt. na prąd 

szt 2 
200,00

12 Mąka kg 35 50,00

13 Kasza kg 20 30,00

14 Makaron worek 1 130,00

15 Makaron paczka 10 20,00

16 Ryż (paczki) szt 5 15,00

17 Dżem (wiaderko) szt 1 20,00

18 Pszenica siewna „muszelka” kg 1850 2.600,00

Razem 12.700,00 
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2. Dary zadeklarowane przez gospodarstwa, zabrane zostały transportem pana 
Jana Łuczaka i przewiezione do magazynu Związku w Inowrocławiu 

3. Artykuły określone w poz. (1 – 11) o wartosci 9.835,00 zł. przekazano w dniu 
16.10.2010r. rolnikom ze wsi Rybaki w Gminie Wilków.(ksero protokołu 
przekazania stanowi załącznik do sprawozdania).  
Związek zorganizował transport powyższych darów zestawem Spółdzielczego 
Przedsiębiorstw Wielobranżowego z Sikorowa będącego naszym członkiem. 
Wartość tej usługi wyniosła 2.200,00 złotych Inowrocław – Rybaki - Wilkow 

4. Artykuły określone w poz. 12 – 17 wykazu przekazano na rzecz Towarzystwa 
Pomocy im. Św. Brata Alberta w Inowrocławiu, tym bardziej, że pensjonariusze z 
tego towarzystwa pomagali przy rozładunku i załadunku darów dostarczonych do 
Gminy Wilków. 

5. Darowizna hodowcy nasion zbóż kwalifikowanych pszenica „Muszelka” od Pana 
Jana Łuczaka z Jacewa (laureata I edycji konkursu „Agri Cola”) została 
przekazana dla rolników ze wsi Czarże Gmina Dąbrowa Chełmińska – 1200kg. 
oraz wsi Przyłubie Gmina Solec Kujawski – 600,00 kg. 
Rolnicy z tych miejscowości dokonali obsiewu pól, które w 100% znalazły się pod 
wodą w czasie tegorocznej powodzi. 

 
Podsumowanie: 
Przeprowadzoną przez Związek zbiórkę darów w 2010r. należy ocenić pozytywnie, tym 
bardziej, że jej celem było odtworzenie zdolności produkcyjnej zalanych gospodarstw. Gdyby 
nie warunki pogodowe utrudniające akcję żniwną oraz przygotowanie gruntów do obsiania, 
jak również spiętrzenie prac polowych druga tura zbiórki mogła być jeszcze bardziej 
efektywna realizowana na szerszym obszarze. Pomimo to należą się podziękowania 
przewodzącym akcji tj. kol. Alinie Klapka – inicjatorce, Annie Tomasik – Sołtys wsi Jaksice, 
Melanii Grobelskiej – wolontariuszce pracownicy Związku oraz Janowi Łuczakowi – 
Przedsiębiorcy Rolnemu z Jacewa. 
Dary zebrane przez rolników z dalszych terenów zostały zgłoszone władzy gminnej, która 
przekazała je zainteresowanym poszkodowanym i odbyło się to w czasie I akcji 
nadzorowanej przez gminy. 
 

Inowrocław, dnia 30-11-20010r. 
Sprawozdanie przekazano 08-12-2010r.  
do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu 

Załączniki: 
Ksero dokumentów i zdjęć - plik 
 

Uzupełnienie sprawozdania sporządzone w dniu 31-01-2011r. 
 
Związek, poniósł wydatki na przeprowadzenie „zbiórki darów dla powodzian” oraz związane 
z akcją. 
� Opłata za rozmowy telefoniczne i fax    -   280,- 
� Zorganizowanie narady – odprawy z wolontariuszami -   320,- 
� Praca 38 wolontariuszy przy zbiórce i załadunku - 1600,- 
� Koszty transportu darów do magazynu – Jacewska -   720,- 
� Koszty przygotowania do wysyłki do Wilkowa  -   200,- 
� Koszty transportu do gminy Wilków   - 1200,- 

Razem  -4220,- 
Za Zarząd: 

Sobczak Henryk  oraz  Jerzy Orczykowski 


