U C H WA Ł A
S E N AT 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 26 października 2018 r.
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. 3 w ust. 5 wyrazy „art. 12 pkt 1, 2 i 4, art. 13–22, art. 26 oraz art. 27” zastępuje
się wyrazami „art. 13–22, art. 26, art. 27 oraz art. 27a ust. 1 pkt 1, 2 i 4 oraz ust. 2–5”;

2)

w art. 4 w ust. 1 wyrazy „zostać utworzone” zastępuje się wyrazami „mieć siedzibę”;

3)

w art. 4 w ust. 1 skreśla się wyrazy „w rozumieniu niniejszej ustawy”;

4)

w art. 4 w ust. 3 wyrazy „stale zamieszkuje na obszarze wsi będącej” zastępuje się
wyrazami „której miejscem zamieszkania jest wieś będąca”;

5)

w art. 5 w ust. 2:
a) w pkt 10 po wyrazach „na zewnątrz” dodaje się wyrazy „,w szczególności sposób
zaciągania zobowiązań majątkowych”,
b) skreśla się pkt 12;

6)

w art. 5 w ust. 2 skreśla się pkt 13;

7)

w art. 8 w ust. 2 w pkt 2 wyrazy „stałym zamieszkiwaniu” zastępuje się wyrazami
„miejscu zamieszkania”;

8)

w art. 8 w ust. 2 w pkt 4 skreśla się wyraz „własnoręczne”;
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9)

w art. 9:
a) w ust. 1 wyrazy „i założyciele koła spełniają wymagania określone w ustawie”
zastępuje się wyrazami „, założyciele koła spełniają wymagania określone
w ustawie oraz w rejestrze nie dokonano wpisu koła z siedzibą w tej samej wsi”,
b) skreśla się ust. 3;

10)

w art. 9:
a) w ust. 1 skreśla się zdanie drugie,
b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu:
„5. Do wydania decyzji o wpisaniu koła do rejestru oraz wydania zaświadczenia
o wpisaniu koła do rejestru Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
może

upoważnić

kierownika

biura

powiatowego

Agencji

Restrukturyzacji

i Modernizacji Rolnictwa właściwego ze względu na siedzibę koła.”;

11)

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.”;

12)

w art. 10 w ust. 4 wyrazy „ust. 3” zastępuje się wyrazami „art. 5 ust. 2”;

13)

w art. 11 wyrazy „stałym zamieszkiwaniu” zastępuje się wyrazami „miejscu
zamieszkania”;

14)

skreśla się art. 12;

15)

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;”;
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16)

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.”;

17)

w art. 15 w ust. 1 wyraz „władz” zastępuje się wyrazem „organów”;

18)

w art. 16 w ust. 1 w pkt 4 skreśla się wyrazy „podziału zysku netto lub”;

19)

w art. 16 skreśla się ust. 2;

20)

w art. 20 skreśla się ust. 2;

21)

w art. 21 w ust. 2 skreśla się wyrazy „, stosownie do postanowień statutu,”;

22)

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.”;

23)

dodaje się art. 27a w brzmieniu:
„Art. 27a. 1. Koło gospodyń wiejskich przechodzi w stan likwidacji:
1)

jeżeli podjęta zostanie uchwała o rozwiązaniu koła;

2)

jeżeli uchwalona zmiana statutu koła nie odpowiada wymaganiom określonym
w ustawie, a koło gospodyń wiejskich, mimo wskazania przez Agencję
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na zaistniałe uchybienia, nie podejmie
uchwały usuwającej te uchybienia bądź nie odstąpi od zmiany statutu koła;

3)

jeżeli liczba członków koła osiągnie stan poniżej liczby określonej w art. 5 ust. 1;
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4)

w innych przypadkach przewidzianych w ustawie.
2. Likwidację przeprowadza się w sposób określony w statucie.
3. W przypadkach określonych w ust. 1, jeżeli statut nie przewiduje likwidacji

koła gospodyń wiejskich

lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są

wykonywane, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może
zwrócić się do sądu o likwidację koła gospodyń wiejskich.
4. W przypadkach innych niż określone w ust. 1 likwidacja koła gospodyń
wiejskich może nastąpić tylko na mocy przepisu ustawy.
5. Jeżeli statut koła gospodyń wiejskich nie określa przeznaczenia środków
majątkowych pozostających po jego likwidacji, sąd orzeka o przeznaczeniu tych
środków z uwzględnieniem statutowych celów koła gospodyń wiejskich.”;

24)

w art. 32 w pkt 3:
a) polecenie nowelizacyjne otrzymuje brzmienie:
„po ust. 4a dodaje się ust. 4b w brzmieniu:”,
b) dotychczasowy ust. 4a oznacza się jako ust. 4b;

25)

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.”;

26)

w art. 34 dodaje się ust. 2b w brzmieniu:
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„2b. Do kół gospodyń wiejskich działających na podstawie przepisów
dotychczasowych, które wystąpią o rejestrację w terminie określonym w ust. 2,
ograniczenia określonego w art. 4 ust. 1 nie stosuje się.”;

27)

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
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
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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.”;

28)

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.
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.
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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.”.

29)

w załączniku w § 5 w ust. 1 wyrazy „stale zamieszkujące w” zastępuje się wyrazami
„, których miejscem zamieszkania jest”;

30)

w załączniku:
a) w § 8 w ust. 1 wyrazy „najwyższą władzą” zastępuje się wyrazami „najwyższym
organem”,
b) w § 13 w ust. 1 w pkt 2 wyraz „władz” zastępuje się wyrazem „organów”;

31)

w załączniku w § 8 w ust. 3 w pkt 12 skreśla się wyrazy „podziału zysku netto lub”;

32)

w załączniku:
a) w § 8 w ust. 4:
– we wprowadzeniu do wyliczenia wyraz „przedmiocie” zastępuje się wyrazem
„sprawach”,
– w pkt 1 wyraz „zbycia” zastępuje się wyrazami „nabycia, zbycia”,
– w części wspólnej wyliczenia skreśla się wyrazy „w obecności co najmniej
połowy Zebrania Członków”,
b) w § 9 w ust. 5 wyrazy „nabycia i zbycia nieruchomości, rozwiązania Koła i zmian
w statucie” zastępuje się wyrazami „zmian w statucie oraz określonych w § 8
ust. 4”;

33)

w załączniku w § 8 w ust. 4 w pkt 2 wyraz „likwidacji” zastępuje się wyrazem
„rozwiązania”;

34)

w załączniku w § 9:
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a) w ust. 1 wyrazy „Zwyczajne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła”
zastępuje się wyrazami „Zarząd Koła zwołuje Zwyczajne Zebranie Członków
Koła”,
b) w ust. 2 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „Nadzwyczajne Zebranie
Członków Koła zwołuje Zarząd Koła” zastępuje się wyrazami „Zarząd Koła
zwołuje Nadzwyczajne Zebranie Członków Koła”;

35)

w załączniku w § 10 skreśla się ust. 2;

36)

w załączniku w § 11 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „należą wszystkie
sprawy niezastrzeżone dla innych organów Koła, w szczególności” zastępuje się
wyrazem „należy”;

37)

w załączniku w § 15 skreśla się ust. 3.

MARSZAŁEK SENATU

Stanisław KARCZEWSKI

UZASADNIENIE

Senat, po rozpatrzeniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich,
postanowił wprowadzić do jej tekstu 37 poprawek.
Według art. 12 koło gospodyń wiejskich podlega niezwłocznie wykreśleniu z rejestru
w przypadkach wskazanych w przepisie. Wykreślenie z rejestru jest tożsame z utratą
osobowości prawnej (twierdzenie wywiedzione z treści art. 6 ust. 2). Przepisy nie określają
zasad następstwa prawnego ani innego rodzaju przejęcia zobowiązań koła. Zatem
wykreślenie z rejestru bez przeprowadzenia postępowania likwidacyjnego, którego jednym
z elementów jest zaspokojenie wierzycieli, spowoduje niemożność dochodzenia roszczeń
przez tych wierzycieli. Z drugiej strony na równi z długami koła wygasną jego
wierzytelności, co uszczupli majątek pozostały po rozwiązanym kole gospodyń wiejskich.
Ponadto Senat zauważa, że likwidacja jest procesem zmierzającym do wygaszenia
działalności podmiotu. Natomiast rozwiązanie jest aktem natychmiastowym, który kończy
byt osoby prawnej. Ustawa używa tych wyrażeń zamiennie w obu znaczeniach. Aby naprawić
te uchybienia Senat wprowadził do ustawy poprawki nr 1, 14, 23 i 33.
W art. 4 ust. 1 wprowadzono zasadę, że na terenie jednej wsi może zostać utworzone
jedno koło gospodyń wiejskich. Senat zwraca uwagę na brak ujawnienia miejsca utworzenia
koła. W rejestrze kół będzie uwidoczniona jedynie siedziba koła gospodyń wiejskich.
Natomiast w statucie koła będą obowiązane wymienić siedzibę oraz terytorialny zakres
działania. To oznacza, że nie będzie sposobu, by ustalić miejsce utworzenia koła, co czyni
dyspozycję art. 4 nieskuteczną. Aby uczynić przepis funkcjonalnym Senat postanowił
odwołać się w treści art. 4 do siedziby koła gospodyń wiejskich. Na takie rozwiązanie zdaje
się wskazywać obecne brzmienie art. 9 ust. 3 (poprawka nr 2).
Art. 9 ust. 1 określa przesłanki wydania decyzji o wpisie koła gospodyń wiejskich do
rejestru. Jednocześnie w ust. 3 tego przepisu określano przesłanki wydania decyzji
odmownej. Przy czym przesłanki z ust. 3 nie są „lustrzanym odbiciem” przesłanek
określonych w ust. 1. Taka konstrukcja nie odpowiada praktyce pisania przepisów
kompetencyjnych do wydania decyzji. Prawidłowo sformułowany przepis powinien określać
przesłanki

wydania

decyzji

„pozytywnej”.

Niespełnienie

ich

jest

równoznaczne

z koniecznością wydania decyzji „negatywnej”. Ponadto zgodnie z treścią art. 1 ustawa
określa formy i zasady dobrowolnego zrzeszania się w kołach gospodyń wiejskich, tryb ich
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zakładania oraz

organizację kół

gospodyń

wiejskich działających na terytorium

Rzeczypospolitej Polskiej. Tymczasem z brzmienia art. 4 ust. 1 oraz art. 9 ust. 3 wynika
dopuszczalność tworzenia kół gospodyń wiejskich na innych, bliżej nieokreślonych zasadach
(argumentum a contrario ze zwrotu „w rozumieniu niniejszej ustawy”). Zdaniem Senatu jest
to niezręczność językowa ustawodawcy, który nie przewiduje innych form działalnia kół
gospodyń wiejskich, co oczywiście nie oznacza, że mieszkańcy wsi, którzy chcą się zrzeszać,
nie mogą tego czynić w ramach np. stowarzyszeń. W sensie prawnym takie stowarzyszenia
nie będą jednak kołami gospodyń wiejskich. Powyższe uzasadnia poprawki nr 3 i 9.
Art. 4 ust. 3 stanowi, że członkiem koła gospodyń wiejskich może być każda osoba,
która (…) stale zamieszkuje na obszarze wsi będącej terenem działalności koła. Zgodnie z § 9
Zasad techniki prawodawczej w ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały
użyte w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie
określanej jako „kodeks” lub „prawo”. Kodeks cywilny dla określenia pojęcia miejscowości
stałego zamieszkiwania posługuje się zwrotem „miejsce zamieszkania” (prawidłowo
posłużono się tym zwrotem w art. 8 ust. 2 pkt 1). Dlatego Senat wprowadził poprawki nr 4, 7,
13 i 29.
Statut koła gospodyń wiejskich ma zawierać m.in. sposób reprezentowania koła na
zewnątrz oraz sposób zaciągania przez koło zobowiązań majątkowych (art. 5 ust. 2 pkt 10
i 12). „Zaciąganie zobowiązań” jest pojęciem mieszczącym się w zakresie pojęcia
„reprezentowanie” (por. art. 10 ust. 1 pkt 6 Prawa o stowarzyszeniach). Wobec powyższego
Senat nadał art. 5 ust. 2 pkt 10 brzmienie odpowiadające art. 10 ust. 1 pkt 6 Prawa
o stowarzyszeniach i skreślił pkt 12 (poprawka nr 5).
W art. 16 określono kompetencje zebrania członków. Wśród nich znajduje się prawo
podejmowania uchwał w sprawie podziału zysku netto (art. 16 ust. 1 pkt 4). Natomiast art. 22
ust. 3 zabrania podziału dochodu z działalności koła między jego członków. Senat
postanowił, że usunięcie tej sprzeczności powinno polegać na konsekwentnym podtrzymaniu
zakazu podziału zysku w całej ustawie. Jednocześnie należało skreślić ust. 3 w § 15
wzorcowego statutu gdyż powtarzał treść § 8 ust. 3 pkt 12 (poprawki nr 6, 18, 31 i 37).
Poprawka nr 8 ma na celu skreślenie zbędnego wyrazu.
W art. 9 w ust. 1 zawarto zdanie drugie, które daje podstawę do upoważnienia
kierowników biur powiatowych Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do
wydania decyzji o wpisie do rejestru. Treść tego zdania jest wystarczająco odrębna od zdania
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pierwszego, by wydzielić ją do oddzielnego ustępu. Ponadto Senat postanowił, że
w przypadku upoważnienia kierownika biura regionalnego do dokonania wpisu, to on
powinien wydać zaświadczenie o wpisie. Formułując poprawkę nr 10 Senat zastosował liczbę
pojedynczą.
Poprawka nr 11 rozstrzyga o pierwszeństwie rejestracji w przypadku, gdy wnioski
o rejestrację złożą co najmniej dwa koła utworzone w tej samej wsi.
W art. 10 w ust. 4 w zakresie wymogów statutu lub jego zmiany zamieszczono
odesłanie do ust. 3. W ust. 3 nie są określone żadne wymogi wobec statutu. Zdaniem Senatu
odesłanie powinno być skierowane do art. 5 ust. 2 (poprawka nr 12).
Poprawki nr 15 i 16 rozszerzają dane zawarte w rejestrze o numer REGON, jeżeli został
nadany, oraz o numer NIP koła gospodyń wiejskich, a także o miejsce stałego zamieszkania,
numer PESEL, a w przypadku obcokrajowców – kod kraju oraz numer paszportu lub innego
dokumentu stwierdzającego tożsamość członka. Dokładna identyfikacja członków koła
gospodyń wiejskich jest niezbędna z uwagi na dopuszczalność przynależności tylko do
jednego koła.
W art. 15 w ust. 1 oraz w § 8 ust. 1 i § 13 ust. 1 pkt 2 wzorcowego statutu ustawa
posługuje się zwrotem „władze koła”. W pozostałych przepisach, zgodnie z terminologią
Kodeksu cywilnego (art. 38 Kc) posłużono się wyrazem „organy”. Wymienione przepisy
naruszają więc § 9 (W ustawie należy posługiwać się określeniami, które zostały użyte
w ustawie podstawowej dla danej dziedziny spraw, w szczególności w ustawie określanej
jako „kodeks” lub „prawo”.) i § 10 (Do oznaczenia jednakowych pojęć używa się
jednakowych określeń, a różnych pojęć nie oznacza się tymi samymi określeniami.) Zasad
techniki prawodawczej. Aby nadać przepisom właściwe brzmienie Senat wprowadził
poprawki nr 17 i 30.
W art. 15 w ust. 1 zawarto zasadę, że zebraniu członków koła przysługuje domniemanie
kompetencji, tzn. że jeśli nie zastrzeżono kompetencji dla innego organu koła gospodyń
wiejskich rozstrzygnięcie należy do zebrania członków. Jednocześnie na podstawie art. 20
ust. 2 domniemanie kompetencji przysługuje zarządowi koła. Z tego powodu przywołane
przepisy są sprzeczne. Senat wzorując się na rozwiązaniach Prawa o stowarzyszeniach
przyznał domniemanie kompetencji zebraniu członków, uchwalając poprawki nr 19, 20 i 36.
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W art. 21 w ust. 2 wyrazy „stosownie do postanowień statutu” powtarzają treść art. 5
ust. 2 pkt 8, i jako zbędne zostały przez Senat skreślone (poprawka nr 21).
Poprawka nr 22 rozstrzyga o obowiązku wszczęcia czynności nadzorczych przez
Prezesa ARiMR na wniosek Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
Nowelizacja art. 4 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
wejdzie w życie prawdopodobnie jeszcze przed końcem 2018 r. Z dniem 1 stycznia 2019 r.
wejdzie w życie nowelizacja tego samego przepisu z dnia 15 czerwca 2018 r (Dz. U. poz.
1467), która nada mu nowe brzmienie i tym samym zniweczy nowelizację dokonaną ustawą
o kołach gospodyń wiejskich. W opinii Senatu taki przebieg wydarzeń jest zgodny z intencją
prawodawcy, który zmienił koncepcję regulacji zawartej w art. 4. Ponieważ do końca
bieżącego roku będą obowiązywać przepisy w brzmieniu nadawanym rozpatrywaną ustawą,
Senat poprawił oznaczenie dodawanego ust. 4a, gdyż w nowelizowanym artykule już
znajduje się tak oznaczona jednostka redakcyjna (poprawka nr 24).
Poprawka nr 25 ma na celu skrócenie do jednego miesiąca terminu na złożenie przez
dotychczasowe koła deklaracji o rejestracji na nowych zasadach. W ten sposób Senat
zmniejszy okres niepewności co do możliwości rejestracji dla ewentualnych nowych kół.
Na podstawie art. 34 w okresie 6 miesięcy od dnia wejścia ustawy w życie koła
gospodyń wiejskich działające na podstawie przepisów dotychczasowych mogą zarejestrować
się na nowych zasadach mając pierwszeństwo w rejestracji przed nowymi kołami gospodyń
wiejskich. Dotychczas przepisy nie przewidywały ograniczenia „jedna wieś – jedno koło”,
możliwe zatem są stany faktyczne, w których w jednej miejscowości działało więcej niż
jedno koło. Przepisy ustawy nie odkreślają zasady rozstrzygania kolejności między kołami,
które działały dotychczas, co oznacza, że będzie rozstrzygało pierwszeństwo wpisu. Senat
uznał, że zasadnym jest wprowadzenia wyjątku dla dotychczasowych kół i umożliwienie im
rejestracji mimo ograniczeń dotyczących liczby kół w jednej miejscowości (poprawka nr 26).
Poprawka nr 27 doprecyzowuje, że pomoc finansowa na realizację zadań kół gospodyń
wiejskich, o których mowa w art. 2 ust. 3, będzie przyznawana w drodze decyzji Prezesa
ARiMR lub z jego upoważnienia kierownika biura powiatowego ARiMR właściwego ze
względu na siedzibę koła, natomiast organem wyższego stopnia będzie minister właściwy do
spraw rozwoju regionalnego. Środki na pomoc finansową w formie dotacji celowej będzie
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mógł udzielić minister właściwy do spaw rozwoju regionalnego. Ponadto w poprawce Senat
uszczegółowił kwestie podziału rezerw celowych.
Poprawka nr 28 ma na celu dookreślenie, że w 2018 r. 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 90 mln zł. Poprawka przewiduje
również mechanizm korygujący na wypadek przekroczenia albo zagrożenia przekroczenia
limitu środków finansowych na 2018 rok.
Ponieważ klauzule wzorcowego statutu określone w § 8 ust. 4 i § 9 ust. 5, określające
kworum wymagane do podjęcia uchwał, są ze sobą nieskorelowane, Senat uchwalił poprawkę
nr 32.
W § 9 ust. 1 i 2 wzorcowego statutu koła znajdują się błędy składniowe, które Senat
usunął poprawką nr 34.
W § 10 ust. 2 wzorcowego statutu kompetencje do wyboru przewodniczącego zarządu
przyznano zarządowi koła. Jest to sprzeczne z art. 21 ust. 2, który, jako organ uprawniony do
wyboru przewodniczącego zarządu, określa zebranie członków. Senat usunął tę sprzeczność,
wprowadzając poprawkę nr 35.

