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Objaśnienie oznaczeń:  [] kursywa – tekst usunięty przez Sejm 

<> druk pogrubiony – tekst wstawiony przez Sejm 

M A T E R I A Ł  P O R Ó W N AW C Z Y  

do ustawy z dnia 6 maja 2020 r. 

o zmianie ustawy o kołach gospodyń wiejskich 

 

(druk nr 112) 

 

 

U S T A W A   z dnia 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich (Dz. U. z 2020 r. poz. 

553) 

Art. 25. 

1. Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawuje Prezes Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z [Pełnomocnikiem Rządu do 

spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw] <Pełnomocnikiem Rządu do spraw 

lokalnych inicjatyw społecznych>. 

2. Nadzór, o którym mowa w ust. 1, realizowany jest przy pomocy zastępców Prezesa 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, dyrektorów oddziałów regionalnych 

oraz kierowników biur powiatowych. 

[3. Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw we współpracy z 

Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powołać, w celu 

wsparcia rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich, wojewódzkich koordynatorów 

wspierania kół gospodyń wiejskich.] 

<3. Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych we współpracy 

z Prezesem Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może powołać, w celu 

aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach wiejskich, wojewódzkich 

koordynatorów wspierania kół gospodyń wiejskich.> 

4. W ramach sprawowanego nadzoru Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa może: 

1)   badać sprawozdania koła pod kątem ich rzetelności; 

2)   dokonywać kontroli działalności koła; 

3)   dokonywać innych przewidzianych prawem czynności w celu zapewnienia prawidłowego 

funkcjonowania koła. 

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

Rolnictwa podejmuje także na wniosek [Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i 
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Średnich Przedsiębiorstw] <Pełnomocnika Rządu do spraw lokalnych inicjatyw 

społecznych>. 

6. Z kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 

Rolnictwa sporządza protokół, a w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności koła 

wzywa koło do usunięcia tych uchybień w wyznaczonym terminie. 

7. Wyniki kontroli, o której mowa w ust. 4 pkt 2, w tym protokół z tej kontroli oraz 

wezwanie, o którym mowa w ust. 6, są przedstawiane przez zarząd koła gospodyń 

wiejskich na najbliższym zebraniu członków tego koła. 

 

[Art. 25a. 

Pełnomocnik Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw może realizować zadania 

związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, w 

szczególności w zakresie wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich oraz wsparcia 

rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.] 

 

<Art. 25a. 

Pełnomocnik Rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych może realizować zadania 

związane z promowaniem i wspieraniem kół gospodyń wiejskich oraz ich związków, 

w szczególności w zakresie aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na 

obszarach wiejskich.> 

<Art. 35a. 

1. W 2020 r. 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 gospodyń wiejskich, 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 
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Restrukturyzacji i Modernizacji 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 

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. 

8. Otrzymaną przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dotację 

celową, o której mowa w ust. 6, uznaje się za wykorzystaną w dniu przekazania 

pomocy przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na 

rachunek bankowy koła gospodyń wiejskich. 

9. 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, o której mowa w ust. 

1, oraz jej wysokość, mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno-

gospodarczego, w tym aktywizacji wspólnot i społeczności lokalnych na obszarach 

wiejskich.> 

<Art. 36b. 

1. Maksymalny limit wydatków z budżetu państwa przeznaczonych na pomoc 

finansową, o której mowa w art. 35a ust. 1, wynosi w 2020 r. 40 000 000 zł. 

2. Pomoc w ramach środków, o których mowa w ust. 1, jest przyznawana do 

wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo 

wypełnionego wniosku o przyznanie pomocy. 

3. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie 

podmiotowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, narastająco, do 10. 

dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na 

jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy. 
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4. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłasza na stronie 

podmiotowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informację 

o zaprzestaniu przyjmowania wniosków. 

5. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego monitoruje poziom wykorzystania 

środków, o których mowa w ust. 1, na podstawie okresowych informacji o liczbie 

złożonych wniosków o przyznanie pomocy oraz kwotach wnioskowanej pomocy 

otrzymywanych od Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.> 

 

 


