
•Jak zarejestrować nowe Koło.  

•Jak zarejestrować Koło funkcjonujące na podstawie odrębnych przepisów. 

•Jakie dokumenty/ numery są niezbędne. 

•Dofinansowania dla Kół. 

•Informowanie na temat warunków i sposobów realizacji i rozliczania 

projektów. 



Ustawa z dn. 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 
 

 
 KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH JEST DOBROWOLNĄ, 

NIEZALEŻNĄ OD ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I JEDNOSTEK 
SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SAMORZĄDNĄ SPOŁECZNĄ 
ORGANIZACJĄ MIESZKAŃCÓW WSI, WSPIERAJĄCĄ ROZWÓJ 
PRZEDSIĘBIORCZOŚCI NA WSI I AKTYWNIE DZIAŁAJĄCĄ NA 

RZECZ ŚRODOWISK WIEJSKICH  



Ustawa z dn. 9 listopada 2018 r. o kołach gospodyń wiejskich 
 

 
 

 KGW podlega obowiązkowi wpisu do 
Krajowego Rejestru Kół 

 
W momencie wpisu do rejestru Koło nabywa 

osobowości prawnej 



 1) prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-kulturalną  
w środowiskach wiejskich;  

2) prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;  

3) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet;  

4) inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;  

5) upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody 
prowadzenia gospodarstw domowych;  

6) reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji 
publicznej;  

7) rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę lokalną i regionalną.  



• Na terenie jednej wsi może mieć siedzibę jedno koło gospodyń wiejskich. 

• Terenem działalności koła gospodyń wiejskich może być jedna bądź więcej wsi. 

• Członkiem może być każda osoba, która ukończyła lat 18 i której miejscem 
zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła  

• Można być członkiem tylko jednego koła. 

• Z inicjatywą założenia koła może wystąpić co najmniej 10 osób. 

• Uchwalają one Statut koła gospodyń wiejskich oraz wybierają komitet założycielski.  

   



• Statut określa w szczególności: 

•nazwę (nawiązującą do terenu działania koła) i siedzibę koła;  
•podmiotowy i terytorialny zakres działania koła;  
•cele i zadania koła oraz środki ich realizacji;  
•zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło;  
•sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole;  
•prawa i obowiązki członków koła;  
•sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich,  
•organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem 
kadencji;  
•warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła;  
•sposób reprezentowania koła na zewnątrz, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych;  
•majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem;  
•zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych;  
•tryb zmiany statutu koła;  
•tryb likwidacji koła.  



• Statut wzorcowy: 

• Załącznik do Ustawy 

• Można zmieniać nieliczne zapisy 

• Uchwała o przyjęciu/ zmianie statutu 

• Statut dotychczasowy: 

• Zawiera elementy istotne z punktu widzenia nowej ustawy (CELE!) 

• Nazwa Koła musi odnosić do terenu działalności Koła. 

 

Statut w każdej chwili można zmienić. 

 

 



• Do momentu rejestracji Koła i wyboru Zarządu, reprezentuje je (np. podpisuje 
dokumenty) Komitet Założycielski 

• Koło rejestruje się powiatowym biurze Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa.  

• Wniosek składa się na formularzu opracowanym przez ARiMR 

• Zasada pierwszeństwa. 

• Wniosek może być poprawiany, ale to wydłuża czas oczekiwania na wpis 

 



• Obowiązki Koła: 

• Zgłaszanie zmian w statucie – na formularzu wniosku o wpis. 

• Składanie aktualnej listy członków na dzień 31 grudnia – jeśli zaszły zmiany  
w składzie. 

• Postępowania ws wpisu/ zmiany danych itp. są zwolnione z opłat. 

• Uzyskanie numerów NIP i REGON oraz prowadzenie rachunku bankowego. 



• Organy Koła: 

• Zebranie członków 

• wybór zarządu koła gospodyń wiejskich, zwanego dalej „zarządem koła”;  
• uchwalanie kierunków działalności koła;  
• rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań merytorycznych i finansowych oraz podejmowanie 

uchwał co do wniosków członków lub zarządu koła w tych sprawach i udzielanie absolutorium 
członkom zarządu koła;  

• podejmowanie uchwał w sprawie sposobu pokrycia strat netto;  
• podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości lub innej wyodrębnionej jednostki 

organizacyjnej;  
• podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji społecznych lub 

gospodarczych oraz występowania z nich; oznaczanie najwyższej sumy zobowiązań, jaką koło może 
zaciągnąć;  

• podejmowanie uchwał w sprawie zrzeszania się w związek, podziału oraz likwidacji koła;  
• uchwalanie zmian statutu koła;  
• bieżący nadzór i kontrola działalności koła.  



• Organy Koła: 

• Zarząd 

• Zwoływanie zebrania członków (przynajmniej raz w roku) 

• Kierowanie działalnością Koła 

• Reprezentuje koło na zewnątrz 

• Statut określa zadania i skład zarządu (może być jednoosobowy) 



• Majątek Koła: 

• Składki 

• Darowizny 

• Spadki i zapisy 

• Ofiarność publiczna 

• Działalność zarobkowa w tym gospodarcza 

• Dotacje celowe 



• Uproszczona ewidencja przychodów i kosztów w przypadku: 

• Przychody wyłącznie z działalności statutowej z tytułu: 

• składek członkowskich, darowizn, zapisów i dotacji 

• sprzedaży wyrobów sztuki ludowej, w tym rękodzieła i rzemiosła ludowego i artystycznego, lub 
żywności regionalnej,  

• sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,  

• odsetek  

• Nie są OPP 

• Przychody nie przekraczają 100 000 zł 

• Nadzór nad działalnością Kół sprawuje Prezes ARiMR 

• Może prowadzić kontrolę, badać sprawozdania itp. 



• Zebranie założycielskie: 

• Przynajmniej 10 osób (dorosłych, mieszkańców wsi) – lista obecności 

• Podjęcie uchwał o: 

• powołaniu KGW,  

• uchwaleniu Statutu,  

• wyborze Komitetu założycielskiego 

• Prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów 



• Wniosek: 

• Załączniki 

• Lista członków na druku ARiMR 

• Statut 

• Uchwała o wyborze zarządu 

• Oświadczenie o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i 
kosztów 

• Dokumenty potwierdzające dotychczasową działalność (statuty, 
zaświadczenia z JST, od sołtysa lub innych instytucji godnych zaufania) 



• Wniosek WAŻNE! 

• Wpisać odpowiednie osoby upoważnione do reprezentowania KGW – komitet 
założycielski lub zarząd 

• Sprawdzić podpisy osób pod wnioskiem 

• Załączyć wszystkie wymagane dokumenty 

• lista członków i statut dla nowych kół,  

• lista członków, statut i uchwała o wyborze zarządu dla kół już funkcjonujących 



    Dofinansowania 

• 3 000 zł dla Kół mających od 10 do 30 członków 

• 4 000 zł dla Kół mających od 31 do 75 członków 

• 5 000 zł dla Kół mających ponad 75 członków 

 

• Dofinansowanie do wykorzystania do 31 marca kolejnego roku 

• TYLKO na cele wskazane w ustawie 

• Sprawozdanie i rozliczenie do 30 kwietnia kolejnego roku 

• Przechowywanie dokumentów do końca następnego roku od sprawozdania 

• Wniosek  należy złożyć nie później niż do 27 grudnia 2018 r. 

 



    Dofinansowania 

• Koła zarejestrowane w ARiMR mogą ubiegać się o dofinansowania tak jak 
inne organizacje pozarządowe 

• Gmina, powiat, województwo itp. 

• Konkursy inne dla organizacji pozarządowych (np. Równaj Szanse, 
Wielkopolska Wiara) 

 



    Dofinansowania 

• Nabory na granty w LGD w 2019 r. 

1)   Budowa, przebudowa ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej  150 000,00 zł 
Wiaty, boiska, place zabaw, siłownie zewnętrzne itp. 

2)   Zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego  50 000,00 zł 
warsztaty, publikacje, kamienie pamiątkowe itp. 

3)   Budowa kapitału społecznego i wzmacnianie więzi w tym przez podnoszenie 
świadomości ekologicznej mieszkańców oraz realizację zadań zapobiegających 
zmianom klimatu 50 000,00 zł   
 Warsztaty, spotkania integracyjne, warsztaty, rajdy, szkolenia itp. 

4)   Budowa i rozwój infrastruktury turystycznej 100 000,00 zł 
 Wiaty, tablice, oznakowanie szlaków turystycznych, miejsca piknikowe 

 



   Dofinansowania w LGD Kraina Trzech Rzek 

• Wniosek o powierzenie Grantu składany w czasie naboru 

• Realizacja dopiero po podpisaniu umowy 

• Podmiot wnioskujący  NIE WYKONUJE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ 

Wyjątkiem jest Grantobiorca, który w ramach swojej struktury organizacyjnej 
powołał jednostki organizacyjne takie jak sekcje lub koła. Zakres operacji musi 
dotyczyć działalności sekcji lub koła i nie być związanym z zakresem działalności 
gospodarczej macierzystej jednostki. 

 



   Dofinansowania w LGD Kraina Trzech Rzek 

Jeśli operacja przewiduje trwałe związanie z gruntem, wnioskodawca musi posiadać 
udokumentowane prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie 
realizowana operacja (np. własność, użyczenie, dzierżawa). Właściciel nieruchomości 
musi wyrazić zgodę na realizację Grantu na jego terenie. 
Inwestycje MUSZĄ być zlokalizowane na terenie LGD. 
 
Minimalna wartość Grantu to 5 000 zł 
Limit udzielonych Grantów to 100 tys. zł 
Koszty planowane do poniesienia przez Grantobiorcę są uzasadnione zakresem 
operacji, niezbędne do osiągnięcia jej celu oraz racjonalne 

 



   Dofinansowania w LGD Kraina Trzech Rzek 

Procedura: 
1. Złożenie wniosku do LGD 
2. Rozpatrzenie wniosku – poprawki 
3. Ocena wniosku przez Radę LGD 
4. Weryfikacja wszystkich wniosków przez UMWW 
5. Podpisywanie umów 
6. Wyprzedzające dofinansowanie 
7. Realizacja Grantów 
8. Wniosek o rozliczenie Grantu 
9. Refundacja reszty Grantu 
10. Utrzymywanie zobowiązań umowy do dnia, w którym minie 5 lat od wypłaty 

 



1. Masz pytania, wątpliwości? 

2. Szukasz inspiracji? 

3. Chcesz skonsultować pomysł? 

4. Potrzebujesz pomocy w pisaniu wniosku? 

 

Przyjdź na bezpłatne doradztwo! 



Dziękuję za uwagę 

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania  

Kraina Trzech Rzek 

ul. M.J. Piłsudskiego 76, pokój nr 30 

64-600 Oborniki 

telefon: 791 222 764       biuro@kraina3rzek.pl 

www.kraina3rzek.pl 
 


