Ustawa o Kołach Gospodyń Wiejskich
weszła w życie 29 listopada 2018r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2212).
Zgodnie o ogłoszoną ustawą, istniejące koła KGW w konkretnej wsi powinny
poinformować Prezesa ARiMR o działającym KGW na podstawie dotychczasowych
przepisów w celu zablokowania rejestracji KGW na podstawie ustawy z 2018 r. (Art.
34 ust. 3) Następnie (w okresie miesiąca tj. do 29.12.2018 r.) zdecydują czy działają
na podstawie przepisów dotychczasowych (Art. 34 ust. 6) albo skorzystają z prawa
pierwszeństwa i zarejestrują się w rejestrze ARiMR (Art. 34 ust. 2).
Przekazanie informacji Prezesowi ARiMR o działającym w danej wsi kole jest
ważne albowiem w ustawie nie określono żadnego trybu ustalania czy w konkretnej
wsi działa już koło KGW a ARiMR nie posiada żadnych danych o aktywności KGW.
Na mocy ustawy jw. Koło Gospodyń Wiejskich może zarejestrować się w Krajowym
Rejestrze Kół Gospodyń Wiejskich prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa oraz uzyskać osobowość prawną.
W wiosce może działać jedno KGW, które jako pierwsze zarejestruje się w ARiMR.
Dotyczy to także dotychczas działających Kół Gospodyń Wiejskich, które mogą
składać wnioski o wpis koła gospodyń wiejskich do rejestru lub złożyć oświadczenie
o rezygnacji z prawa pierwszeństwa. Takie stanowisko winno zostać zajęte w ciągu
miesiąca od dnia wejścia w życie ustawy o KGW. Po upływie tego terminu wpis do
rejestru będzie dokonywany zgodnie z kolejnością złożonych wniosków dla danej
miejscowości;
Dofinansowanie do działalności koła KGW
Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy o KGW oraz Rozporządzenie Ministra Inwestycji
i Rozwoju z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu
przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej
wysokości (Dz. U. z 2018 r. poz. 2229) w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia ustawy
w życie Koło Gospodyń Wiejskich może otrzymać z budżetu państwa pomoc
finansową przeznaczoną na realizację zadań statutowych a pomoc finansowa, jest
przyznawana w drodze decyzji Prezesa ARiMR na złożony przez Koło wniosek (art.
35 ust. 2 ustawy o KGW). Wysokości tej pomocy wynosi:
 3000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma nie więcej niż 30 członków,
 4000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma od 31 do 75 członków,
 5000 złotych – jeżeli Koło Gospodyń Wiejskich ma ponad 75 członków,
Współpraca Kół Gospodyń Wiejskich z W/R/G Związkami Rolników, Kółek
i Organizacji Rolniczych może być utrzymana na dotychczasowych zasadach, pod
warunkiem, że zarejestrowane KGW w ARiMR podejmie zgodnie z § 8 ust. 3 pkt.10
wzorcowego statutu KGW uchwałę o zgodzie na zrzeszenie się koła w związku jw.
lub w innych organizacjach społecznych lub gospodarczych.
Uwaga:
W załączeniu: Załączniki - wzory dokumentów i instrukcja ich wypełniania dla
przeprowadzenia rejestracji Koła Gospodyń Wiejskich w Biurze Powiatowym ARiMR
Opracował: w dniu 30 listopada 2018r.
Wojewódzki Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych w Bydgoszczy

