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D O D A T K O W E   S P R A W O Z D A N I E 

 
KOMISJI  ROLNICTWA I ROZWOJU WSI  

  

o rządowym projekcie ustawy o kołach gospodyń 
wiejskich (druk nr 2856) 

 
Sejm na 69. posiedzeniu w dniu 3 października  2018 r. – zgodnie z art. 47 ust. 1 regulaminu 

Sejmu – skierował ponownie projekt ustawy zawarty w druku nr 2891 do Komisji Rolnictwa  

i Rozwoju Wsi w celu rozpatrzenia poprawek zgłoszonych w drugim czytaniu. 

Komisja Rolnictwa i Rozwoju Wsi po rozpatrzeniu poprawek na posiedzeniu w dniu  

4 października 2018 r.  

 

wnosi: 
 
W y s o k i  S e j m  raczy następujące  poprawki: 
 

1) w art. 3 ust. 5 nadać brzmienie: 
„5. W sprawach nieuregulowanych w ust. 1–4 do związku kół gospodyń wiejskich stosuje 

się odpowiednio przepisy art. 4 ust. 6, art. 5 ust. 2 i 3, art. 6, art. 7, art. 8 ust. 1 i 3, art. 9–
11, art. 12 pkt 1, 2 i 4, art. 13–22, art. 26 oraz art. 27, z tym że we wniosku o wpis związku 
do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich podaje się: 

1) nazwę i siedzibę kół będących założycielami związku; 

2) adres do doręczeń; 

3) własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół będących 

założycielami związku; 

4) informacje o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji związku i sposobie 

tej reprezentacji; 

5) własnoręczne podpisy osób uprawnionych do reprezentowania kół wybranych w 

skład komitetu założycielskiego.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

Uwaga: Poprawkę nr 1 należy głosować łącznie z poprawkami nr 4 i 10. 
 



2) w art. 4 ust. 1 nadać brzmienie: 
„1. Na terenie jednej wsi mogą zostać utworzone nie więcej niż dwa koła gospodyń wiejskich 

w rozumieniu niniejszej ustawy.”; 
– KP PSL-UED 

– odrzucić 

 
3) w art. 8 ust. 1 nadać brzmienie: 

„1. Komitet założycielski składa do właściwego miejscowo Wójta wniosek o wpis koła 
gospodyń wiejskich do rejestru wraz ze statutem lub oświadczeniem o przyjęciu 
wzorcowego statutu.”; 

– KP PSL-UED 
– odrzucić 

 

Uwaga: Poprawkę nr 3 należy głosować łącznie z poprawkami nr 5, 7, 9 i 12. 
 

 
4) w art. 8 dodać ust. 3 w brzmieniu: 

„3. Wniosek, o którym mowa w ust. 1, składa się na formularzu opracowanym i 
udostępnionym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
5) art. 9 nadać brzmienie: 

„Art. 9. 1. Wójt dokonuje, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru 
po stwierdzeniu, że statut koła jest zgodny z przepisami prawa i założyciele 
koła spełniają wymagania określone w ustawie.  

2. Wójt, po dokonaniu wpisu, wydaje zaświadczenie o wpisaniu koła do rejestru. 
3. Wójt odmawia, w drodze decyzji, wpisu koła gospodyń wiejskich do rejestru w 

szczególności w razie stwierdzenia, że statut koła jest niezgodny z przepisami 
prawa, że założyciele koła nie spełniają wymagań określonych w ustawie, lub 
że na terenie wsi, w której miałoby mieć swą siedzibę koło gospodyń wiejskich 
utworzono już inne koło gospodyń wiejskich w rozumieniu niniejszej ustawy. 

4. Właściwy miejscowo Wójt przekazuje do Prezesa Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa decyzję o wydaniu zaświadczenia o wpisaniu koła do 
rejestru.”; 

– KP PSL-UED 
– odrzucić 

 
6) w art. 10 ust. 3 nadać brzmienie: 

„3. W sprawie wpisu zmiany danych, o których mowa w ust. 1, a także zmiany statutu koła 
stosuje się odpowiednio zasady i tryb przewidziane dla wpisu koła do rejestru, z tym że 
wniosek o wpis do rejestru składa zarząd koła.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
 

7) w art. 10 ust. 4 nadać brzmienie: 



„4. W przypadku stwierdzenia przez Wójta, że statut koła lub jego zmiany nie spełniają 
wymogów określonych w ust. 3, Wójt wyznaczy kołu termin na dokonanie odpowiednich 
poprawek pod rygorem odmowy wpisu do rejestru.”; 

– KP PSL-UED 
– odrzucić 

 
8) w art. 12 wprowadzeniu do wyliczenia nadać brzmienie: 

„Koło gospodyń wiejskich podlega niezwłocznie wykreśleniu z rejestru:”; 
– KP PiS 

– przyjąć 

 

9) w art. 12 pkt 2 nadać brzmienie: 
„2) jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom określonym w 

ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo wskazania przez Wójta na zaistniałe 
uchybienia, nie podejmie uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany 
statutu koła;”; 

– KP PSL-UED 
– odrzucić 

 
10) art. 14 nadać brzmienie: 

„Art. 14. Rejestr zawiera dane i informacje zawarte we wniosku o wpis koła do rejestru 
oraz inne dane dotyczące koła zamieszczone według następującego porządku: 

1) data wpisu do rejestru i daty wpisów późniejszych zmian danych zawartych 
we wniosku o wpis koła do rejestru, w tym zmian statutu koła; 

2) nazwa koła oraz adres siedziby koła; 
3) lista założycieli koła; 
4) informacja o osobie lub osobach umocowanych do reprezentacji koła oraz 

o sposobie tej reprezentacji; 
5) informacja o oświadczeniach założycieli koła zawartych we wniosku o 

wpis koła do rejestru; 
6) lista członków koła.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 
11) w art. 26 dodać ust. 6 i 7 w brzmieniu: 

„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.”; 

– KP PiS 
– przyjąć 

 

 

 



 

12) art. 27 nadać brzmienie: 
„Art. 27. Miejscowo właściwy Wójt zapewnia wsparcie przy tworzeniu i prowadzeniu kół 

gospodyń wiejskich.”; 
– KP PSL-UED 

– odrzucić 

 
13) w art. 35 ust. 2 nadać brzmienie: 

„2. Minister właściwy do spraw rozwoju regionalnego określi, w drodze rozporządzenia,  
szczegółowe warunki i tryb przyznawania oraz rozliczania dotacji z budżetu państwa dla 
kół gospodyń wiejskich w wysokości 6000 zł, a także wzór wniosku o przyznanie dotacji, 
mając na uwadze zapewnienie wsparcia dla rozwoju społeczno-gospodarczego, w tym 
rozwoju przedsiębiorczości na terenach wiejskich.”. 

– KP PSL-UED 
– odrzucić 

 
 
Warszawa, dnia 4 października 2018 r. 
 
 
 

Sprawozdawca 
 

Zastępca Przewodniczącego Komisji 
 

                     
/-/ Teresa Hałas 

 
/-/ Krzysztof Jurgiel 

 
 
 

 
 

 


