SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
z działalności w roku 2009
Związek Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności
ul. Dąbrowskiego 11/13
86-300 Grudziądz
Nr KRS 0000236719
Regon 876 248 228
NIP 876-21-19-778
Związek Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności rozpoczął działalność 11
maja 2000r. na Walnym Zebraniu Delegatów (pierwszy wpis w Sądzie z dniem
30.09.1999r.).
Od dnia 23.11.2006r. Stowarzyszenie posiada status organizacji pożytku
publicznego, który uzyskało na podstawie wpisu do rejestru stowarzyszeń
dokonanego przez VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego KRS w Toruniu.
Podstawą działalności Stowarzyszenia jest Statut przyjęty na Walnym Zebraniu
Delegatów w dniu 14.09.2006r.
Zgodnie z wpisem w rejestrze stowarzyszeń jednostka prowadzi wyłącznie
nieodpłatną działalność statutową – nie prowadzi działalności gospodarczej.
Siedziba Stowarzyszenia mieści się w budynku przy ul. Dąbrowskiego 11 w lokalu nr
13 wynajmowanym od MPGN Spółka z o.o. w Grudziądzu oraz od Urzędu
Marszałkowskiego w Toruniu.
Przeciętne zatrudnienie w przeliczeniu na pełne etaty w okresie od 1.01.2009 do
31.12.2009r. wynosiło 5,8 etatu.
Władzami Stowarzyszenia są:
 Walne Zebranie Delegatów
 Komisja Rewizyjna
 Zarząd
W skład Zarządu Związku Gmin i Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności
wchodzą:
- Prezes
mgr Anatol Mielniczuk
- Z-ca Prezesa
ks. Marek Borzyszkowski
- Skarbnik
Andrzej Janke
- Sekretarz
Mieczysław Wacławski
- członek
Zbigniew Kasprowicz

Celem stowarzyszenia jest zapobieganie marnowaniu się żywności, pozyskiwanie
nadwyżek żywności, udzielanie pomocy żywnościowej i rzeczowej osobom
potrzebującym oraz inicjowanie i koordynacja działań instytucji, organizacji i
placówek charytatywnych zajmujących się rozdziałem darów wśród osób
potrzebujących.
Zakres działalności statutowej:
- gromadzenie darów w formie pełnowartościowej żywności od wszelkich
podmiotów krajowych i zagranicznych z zachowaniem aktualnie
obowiązujących przepisów i norm sanitarno-epidemiologicznych.
- magazynowanie, segregowanie, paczkowanie, transport oraz rozdział
otrzymanych darów wśród osób potrzebujących wg zasad ustalonych przez
władze Stowarzyszenia
- podejmowanie działań mających na celu pozyskiwanie darczyńców i
patronów dla przedsięwzięć odbywających się pod auspicjami
Stowarzyszenia
- współpraca z władzami państwowymi i samorządowymi, współpraca z
organizacjami, stowarzyszeniami i instytucjami zainteresowanymi
działalnością Stowarzyszenia.
- prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie folderów
i biuletynów oraz własnego czasopisma
- prowadzenie własnej działalności wydawniczej poprzez wydawanie własnego
czasopisma
- gromadzenie danych o podopiecznych będących w kręgu zainteresowania
poszczególnych członków Stowarzyszenia
- organizowanie imprez okolicznościowych oraz o charakterze charytatywno –
towarzyskim mających na celu powiększenie zasobów
- nawiązywanie kontaktów i współpraca z pokrewnymi stowarzyszeniami w
Polsce i za granicą
- organizowanie szkoleń i kursów dla wolontariuszy, pracowników i innych
osób zaangażowanych w działalność Stowarzyszenia.
Od 23.11.2006r. Stowarzyszenie stosuje się do przepisów ustawy z 24.04.2003r. o
działalności pożytku publicznego i wolontariacie (DU Nr 96, poz.873 ze zmianami).
Jednostka prowadzi księgi rachunkowe, stosując odpowiednie przepisy ustawy o
rachunkowości z dn. 29.09.1994r. (DU 121 z późniejszymi zmianami), z
uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15.11.2001r. w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości dla niektórych jednostek niebędących
spółkami handlowymi, nieprowadzących działalności gospodarczej (DU nr 137, poz.
1539).
Zasady wyceny aktywów i pasywów regulują odpowiednie postanowienia ustawy
j.w., z uwzględnieniem przepisów Rozporządzenia Rady Ministrów j.w., których
przestrzega Związek Stowarzyszeń Grudziądzki Bank Żywności w Grudziądzu.

Szczegółowe metody wyceny aktywów i pasywów opisane zostały w informacji
dodatkowej.
Na dzień 31.12.2009 r. Stowarzyszenie liczyło 20 członków.
W roku ubiegłym odbyło się 10 posiedzeń Zarządu Związku Gmin i Stowarzyszeń
Grudziądzki Bank Żywności.
Działalność Stowarzyszenia w roku 2009 tradycyjnie przejawiała się w trzech
głównych kierunkach:
- pozyskiwanie żywności w ramach działalności statutowej
- organizowanie świątecznych zbiórek żywności
- dystrybucja żywności w ramach Programu “Dostarczanie żywności dla
najuboższej ludności Unii Europejskiej-PEAD 2009”.
W ramach działalności statutowej Stowarzyszenie pozyskało i rozprowadziło
81.877,46 kg żywności o wartości 601.353,29 zł.
Wartość składek członkowskich zapłaconych przez członków w roku 2009 wyniosła
161.500,00 zł , a więc za każdą złotówkę zapłaconą w składkach członkowie
pozyskali żywność wartości 3,72 zł (nie licząc żywności otrzymanej w ramach
programu PEAD oraz zebranej w czasie zbiórek).
W roku 2009 Bank Żywności w Grudziądzu nie organizował Wielkanocnej Zbiórki
Żywności. Podczas grudniowej Świątecznych Zbiórek Żywności oraz dodatkowej
wrześniowej zbiórki w ramach “Podziel się Posiłkiem” w roku 2009 Grudziądzki
Bank pozyskał i rozprowadził 15.913,449 kg żywności o wartości 72.982,98 zł.
W roku ubiegłym Grudziądzki Bank nadal realizował Program PEAD “Dostarczanie
żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej”.
W ramach tego Programu przekazaliśmy w 2009 roku ponad 2.058 ton żywności o
łącznej wartości 5.098.044,18 zł w tym:
633,79 tys. litrów mleka UHT
28,46 ton mleka w proszku
33,50 ton masła
278,79 ton cukru
220,70 ton mąki
161,45 ton makaronu świderki
78,37 ton makaronu krajanka
84,04 ton serów żółtych
27,31 ton serów topionych
47,82 ton musli
135,40 ton kaszy
75,70 ton płatków kukurydzianych
78,89 ton dań gotowych
63,90 ton krupniku
83,55 ton dżemów

20,28 ton herbatników
6,34 ton kawy zbożowej.
Powyższe ilości żywności przekazane zostały 27 organizacjom pozarządowym na
terenie województwa kujawsko-pomorskiego, a pomoc z tych organizacji otrzymało
36.966 osób.
Na koniec roku 2009 w magazynach Banku Żywności pozostało prawie 145 ton
żywności o wartości 282.696,34 zł, którą przekazaliśmy do organizacji w roku 2010.
Były to następujące produkty:
61,73 tys. litrów mleka UHT
1,54 ton mleka w proszku
14,49 ton cukru
17,78 ton mąki
14,95 ton makaronu świderki
3,39 ton makaronu krajanka
0,04 ton serów żółtych
1,09 ton serów topionych
6,90 ton musli
0,92 ton kaszy
1,86 ton płatków kukurydzianych
0,31 ton dań gotowych
0,18 ton krupniku
15,10 ton dżemów
4,61 ton herbatników.
Z tytułu realizowania Programu PEAD w 2009r. Bank Żywności w Grudziądzu
otrzymał refundację w wysokości 40.761,26 zł (za 2008r. kw. 3.073,65 zł; za 2009r.
kw. 37.687,61 zł), która częściowo pokryła koszty poniesione na jego obsługę.
Na potrzeby realizacji Programu PEAD 2009 do końca miesiąca czerwca ubiegłego
roku nieodpłatnie korzystaliśmy z magazynów - chłodni Firmy “Jagr” w Warlubiu
(przechowaliśmy tam prawie 60 ton serów, serków topionych i masła).
Odpłatnie na potrzeby PEAD korzystaliśmy też z magazynu wynajmowanego od
PSS “Społem” w Grudziądzu przy ul. Karabinierów (koszt wynajmu w roku 2009 –
26.417,81 zł).
Magazyn przy ul. Dąbrowskiego wykorzystywany jest do przechowywania żywności
pozyskanej w ramach w ramach działalności statutowej Banku Żywności oraz
podczas świątecznych zbiórek żywności (koszt wynajmu powyższego magazynu oraz
pomieszczeń biurowych od MPGN Grudziądz i Urzędu Marszałkowskiego Toruń w
roku 2009 - 2.836,68 zł).
W roku ubiegłym Bank Żywności w Grudziądzu z tytułu członkowstwa w Federacji
Polskich Banków Żywności poniósł koszt 2.500,00 zł.
Również w tym roku od miesiąca kwietnia realizujemy Program “Dostarczanie

żywności dla najuboższej ludności Unii Europejskiej - PEAD 2010”.
W ramach tego programu planowana jest dystrybucja 2.372,16 ton żywności o
wartości prawie 7.740 tys. zł. w tym: 610,70 tys. litrów mleka UHT
16,80 ton mleka w proszku
26,78 ton masła
90,24 ton cukru
295,68 ton mąki
157,92 ton makaronu świderki
89,04 ton makaronu krajanka
63,45 ton serów żółtych
37,38 ton serów topionych
78,34 ton musli
78,72 ton kaszy
80,36 ton płatków kukurydzianych
134,03 ton dań gotowych z kaszą
197,68 ton dań gotowych z makaronem
122,40 ton krupniku
19,96 ton dżemów
39,65 ton herbatników
42,14 ton kawy zbożowej
104,72 ton kaszy mannej
86,17 ton kaszy z warzywami.
Pomoc w ramach PEAD 2010 przewidywana jest dla prawie 37 tysięcy osób.
W roku 2009 Grudziądzki Bank Żywności pozyskał z tytułu 1% przekazywanego
przez podatników środki finansowe w kwocie 8.477,30 zł. Przeznaczone zostały
one na pokrycie kosztów transportu żywności statutowej pozyskanej od producentów
i hurtowni.
Roczne sprawozdanie sporządzono przy założeniu kontynuowania działalności przez
Stowarzyszenie, co najmniej 12 miesięcy i dłużej.
Nie są nam znane okoliczności, które wskazywałyby na istnienie poważnych
zagrożeń dla kontynuowania przez Stowarzyszenie działalności.

Grudziądz, dn. 22.03.2010r.
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(podpisy osób zatwierdzających)

