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SPRAWOZDANIE 

KOMISJI ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 

 

o uchwalonej przez Sejm w dniu 4 października 2018 r. 

ustawie o kołach gospodyń wiejskich 

 

 

 

 

Marszałek Senatu dnia 9 października 2018 r. skierował ustawę do komisji. 

Po rozpatrzeniu ustawy na posiedzeniu w dniu 23 października 2018 r.  

- komisja wnosi: 

Wysoki Senat uchwalić raczy załączony projekt uchwały. 

 

 

 

  Przewodniczący Komisji 

  Rolnictwa i Rozwoju Wsi 

  (-) Jerzy Chróścikowski 

https://www.senat.gov.pl/download/gfx/senat/pl/senatdruki/9755/druk/969.pdf
rosinska
Data publikacji



projekt 

U C H WA Ł A  

S E N A T U  R Z E C Z Y P O S P O L I T E J  P O L S K I E J  

z dnia  

w sprawie ustawy o kołach gospodyń wiejskich  

Senat, po rozpatrzeniu uchwalonej przez Sejm na posiedzeniu w dniu 4 października 

2018 r. ustawy o kołach gospodyń wiejskich, wprowadza do jej tekstu następujące poprawki: 

1)  w art. 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. W przypadku złożenia wniosku o wpis do rejestru przez więcej niż jedno koło 

gospodyń wiejskich utworzone na terenie tej samej wsi, Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dokonuje wpisu tego koła, które złożyło 

wniosek najwcześniej.”; 

2)  w art. 14 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) nazwa koła, adres siedziby koła, numer identyfikacyjny koła w krajowym 

rejestrze urzędowym podmiotów gospodarki narodowej (REGON), jeżeli numer 

taki został nadany, oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP) koła;”; 

3)  w art. 14 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) lista członków koła zawierająca miejsce stałego zamieszkania oraz numer 

ewidencyjny powszechnego elektronicznego systemu ewidencji ludności 

(PESEL) członka, a w przypadku osoby nieposiadającej obywatelstwa polskiego 

– z kodem kraju tej osoby oraz numerem jej paszportu lub innego dokumentu 

stwierdzającego jej tożsamość.”; 

4)  w art. 26 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Czynności, o których mowa w ust. 4, Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa podejmuje także na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw 

Małych i Średnich Przedsiębiorstw.”; 
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5)  w art. 34: 

a) w ust. 2 i 4 wyrazy „6 miesięcy” zastępuje się wyrazami „miesiąca”, 

b) dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. Jeżeli w okresie miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy zostanie 

złożony wniosek o wpis do rejestru koła gospodyń wiejskich, które miałoby zostać 

utworzone na podstawie przepisów niniejszej ustawy, a Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ustali, że na terenie tej samej wsi 

utworzono już koło gospodyń wiejskich na podstawie przepisów dotychczasowych, 

wówczas postępowanie o wpis do rejestru koła, które miałoby zostać utworzone na 

podstawie przepisów niniejszej ustawy, zawiesza się do chwili złożenia wniosku 

o wpis do rejestru koła działającego na podstawie przepisów dotychczasowych albo 

złożenia oświadczenia przez to koło o rezygnacji z prawa pierwszeństwa, nie dłużej 

jednak niż do upływu miesiąca od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.”; 

6)  art. 35 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 35. 1. W okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy 

koło gospodyń wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc finansową 

przeznaczoną na realizację zadań, o których mowa w art. 2 ust. 3. 

2. Pomoc finansowa, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana w drodze decyzji 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na wniosek złożony przez 

koło gospodyń wiejskich. 

3. Wniosek, o którym mowa w ust. 2, składa się do kierownika biura 

powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa właściwego 

miejscowo ze względu na siedzibę koła, na formularzu opracowanym i udostępnionym 

przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

4. Do wydania decyzji, o której mowa w ust. 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa może upoważnić kierownika biura powiatowego Agencji 

Restrukturyzacji Modernizacji i Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła 

gospodyń wiejskich. 

5. Organem wyższego stopnia w stosunku do Prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa w sprawach o przyznanie pomocy finansowej, o której 
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mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego. 

6. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego może udzielić Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotacji celowej, na zasadach określonych 

w przepisach o finansach publicznych, z przeznaczeniem na realizację pomocy 

finansowej, o której mowa w ust. 1. 

7. Do środków otrzymanych przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji 

i Modernizacji Rolnictwa na podstawie ust. 6 nie stosuje się art. 21 ust. 5 ustawy 

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz 

z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669 i 1693). 

8. Otrzymaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

dotację, o której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w momencie przekazania 

pomocy przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na rachunek 

koła. 

9. W celu realizacji zadania, o którym mowa w ust. 1, minister właściwy do 

spraw finansów publicznych może dokonać zmiany przeznaczenia rezerw celowych. 

10. W 2018 r. podziału rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, dokonuje 

minister właściwy do spraw finansów publicznych w terminie do dnia 15 grudnia 

2018 r. na wniosek ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

11. W 2018 r. do rezerw celowych, o których mowa w ust. 9, nie stosuje się 

terminów określnych w art. 154 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych. 

12. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze 

rozporządzenia, szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania przez 

Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa pomocy finansowej 

z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokość, mając na uwadze 

zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym rozwoju 

przedsiębiorczości na terenach wiejskich.”; 

7)  dodaje się art. 35a w brzmieniu: 

„Art. 35a. 1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na 

pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich na realizację zadań, o których mowa 

w art. 2 ust. 3, wynosi w 2018 r. 90.000.000 zł. 
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2. W przypadku gdy wielkość wydatków w 2018 r., określona jako iloczyn liczby 

złożonych wniosków, o których mowa w art. 35 ust. 2, oraz wysokości jednostkowej 

pomocy finansowej dla koła gospodyń wiejskich, przekroczy kwotę maksymalnego 

limitu wydatków, o której mowa w ust. 1, minister właściwy do spraw rozwoju 

regionalnego, na podstawie informacji otrzymanych od Prezesa Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o zapotrzebowaniu na środki finansowe 

wynikającym ze złożonych wniosków, ustala współczynnik procentowy udzielenia 

pomocy. 

3. Współczynnik, o którym mowa w ust. 2, ogłaszany jest w Biuletynie 

Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra 

właściwego do spraw rozwoju regionalnego. 

4. Wysokość pomocy, o której mowa w art. 35 ust. 1, oblicza się jako iloczyn 

stawki pomocy określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 35 ust. 12 

i współczynnika, o którym mowa w ust. 2. 

5. Pomoc, o której mowa w ust. 1, jest przyznawana od dnia następującego po 

dniu ogłoszenia współczynnika, o którym mowa w ust. 2, nie później niż do dnia 31 

grudnia 2018 r.”. 

 

 

 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


