zAŁĄcZNlK

Nr

l

lJata l mlelsce złoŻenla oteny
(wypełnia organ administracji pubiicznej)

o FE RTA/o'iE€R+Ą_IAAS]óIłA1

)

ORGANIZACJl PoZARZĄDoWEJ(_YCHyPoDM|oTU (-oW), o KTÓRYM (-YcH) MoWAWART' 3
UST' 3 USTAWY z DN|A 24 KWIETNIA 2003 r. o DZlAŁALNoScl PoZYTKU PUBL|CZNEGo
I O WOLONTARIACIE (Dz. U. z 201O r. Nr 234, poz. 1536)1),
REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

Podtnymanie i upowszechnienie tradycji narodowej

pielęgnowanie polskości oraz rozwoj
świadomośCinarodowej, obywatelskiej i kulturowej
,

(rodzaj zadania publicznego'Ż))

Spotkanie wigilijne dla mieszkańcóW gminy sztum
(tytuł

P€\&]€RZEN.ł*rRE'\LlZ^€dl

zadania publicznego)

W FORMIE
Z^E\tll^ tUBtlGZNEGo^/VSPlERANlA REALIZACJl ZADANlA
PUBLICZNEGO 1)

PRZEZ

UŻąd Miasta i Gminy Sztum.'.
(organ administracji publicznej)

składana na podstawie przepisÓW działu ll rozdziału 2 Ustawy zdnia24 kwietnia 2003 r'
o działalnoŚci poŻyiku publicznego i o wolontariacie

l' Dane oferenta/oferentówl)3)
1)

nazwa: 'Kółko Rolnicze_ Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie

2) forma prawna:a)

(x) stowarzyszenie

()fundacja

) koŚcielna osoba prawna
() Społdzielniasocjalna
(

3) numer w Krajowym

..0000369549.

( ) koŚcielna jednostka organizacyjna

()inna'..'....'.'.'

Rejestze Sądowym,

W innym

rejestŻe lub ewidencji:s)

.

6) adres:

...Postolin..'.'......'.

miejscowoŚÓ:

ul.: '..-*-..-.-.'..''.''.

dzielnjca lub inna jednostka pomocnicza:7)
gmina:

.....Sztum.

....-...- powiat:8) ........sZtumski.......

WojewÓdztwo:'..pomorskie'''''''''
kod pocztowy: 82-400.................. poczta: ...... 52tum...........
Iel.:

.723774916...

e-mail:

e I z b i etawysocka 1

. faks: ...............,..
I

@w p. pl

8) numer rachunku bankowego: 55203000451

1 1

0000004

1

7 7

390

nazwa banku: '.'BGŻ BPN Paribas.'....
9) nazwiska i imiona osÓb upoważnionych do reprezentowania oferenta/oferentÓw1):

a) Wysocka

E!żbieta Bożena

b) NiŹnikowska Maria Anna
C) Trzcińska Maria

10) nazwa, adres i telefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującej zadanie'
o ktÓrym mowa w ofercie:g)
KÓłko Ro|nicze

-

Koło Gospodyń Wiejskich w Postolinie

82-400 sztun, Postolin 68 Elżbieta Wysocka 723774916

1

1) osoba upoważniona do składania Wyjaśnień dotyczących oferty (imię i nazwisko oraz nr telefonu

kontaktowego)

Wysocka Elżbieta Bożena tel' 723 774 916

12) przedmiot działalnościpożytkU publ;cznego:

a)

d ziałalnoŚĆ nieodpłatna poŻytku pu bl iczn ego

b)

działalnoŚĆ odpłatna poŻytku pUblicznego

Troska o dobro
społecznych

i

rozwói mieszkańcóW, W tym obrona słusznych interesóW osób, rodzin

i

grup

Podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskoŚci oraz rozwoju' ŚWiadomości narodowej,
obywatelskiej i kulturowej

13) jeżeli oferent /o'erencir) prowadzi/prowadząJ) działalnoŚÓ 9ospodarczą:
a) numer wpisu do rejestru przedsiębiorcóW
b) przedmiot działalnościgospodarczej

----

nie prowadzi

-----

ll. lntormacja o sposobie reprezentacii oterentóW Wobec organu administracii publiczne| Wraz
z przytoczeniem podstawy prawneil0)

oŚwiadczenie Woli skfada dwóch Członków zarządu:
Prezes _ Wysocka ElŻbieta' Bożena
sekretarz -N iż n ikowska

M aria,

Anna

lll. szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacji
1

.

Krótka charaKerystyka zadania publicznego

W ramach zadania zorganizowane zostanie spotkanie Wigilijne dla mieszkańcóW gminy
poŁąCzone ze Śpiewem kolęd i ciepłym tradycyjnym poczęstunkiem.

2. opis potrzeb wskazuiących na koniecznośÓ wykonania zadania publicznego' opis ich
przyczvn oraz skutkóW

W dzisiejszych, trudnych o integrację społeczeństwa czasach, pragniemy poprzez organizację
spotkania Wigilijnego zachęciĆ mieszkańcóW Gminy do spotkania i wspólnego przeŻywania
ŚWiątecznego nastroju' organizacja tego Wydarzenia umożliwi obcowanie z tradycją kulturalną, ma
róWnież na celu podniesienie ŚWiadomoŚci narodowej i kulturowej mieszkańcóW naszej Gminy'

3.

opis grup adresatóW zadania publicznego
projektu są mieszkańcy gminy sztum'

Przewiduje się udział ok' 300 osób.

4. Uzasadnienie potrzeby dofinansowania z dotacji inwestycji związanych z lealizaąą zadania
publicznego, W szczególności zg wskazaniem W jaki sposób przyczyni się to do podwyższenia
standardu realizacji zadania.ll)
Nie przewiduje się wydatkóW inWestycyjnych.

5lat oferenuoferenci') otrzymał/otrzymalil) dotacię na
związanycn z realizac]ą Żadania publicznego z podaniem inwestycji,

5. lnformacia, czy W ciągu ostatnich
dofinansowanie inwestycji

które zostały dofjnansowane, organu który Udzieljł dofinansowania oraz daty otrzymania dotacji

.11)

realizacji zadania publ
lntegracja społeczeństwa lokalnego poprzez udział w

Wy@

Gminy.

Upowszechnienie spotkań integracyjnych, podtrzymanie tradycji i pielęgnacja potskoŚci oraz
ŚWiadomoŚci narodowej poprzez organizację wspólnego spotkania Wigilijnego po!ączonego z
poczęstunkiem, W skład którego wejdą tradycyjne potravv'y Wigitijne iśpiewanie polskich kotęd'

7. Miejsce realizacii zadania publicznego
Centrum miejscowości Postolin, gmina sztum

8' opis poszczególnych działań W zakresie realizacli zadania publiczneg012)

1. Przekazanie informacii o planowanym wydarzeniu

nieszka@

rozwieszenie plakatów, zaproszenie mieszkańCóW na profilu Facebooka i
osób przez 2 godziny =4 godz.

inne

- ptanowany udział 2

2. Zakup niezbędnego uposaŻenia, tj. małego namiotu o Wymiarach 3 X 4,5

n, artykułóW spożywczych
przeprowadzenia
niezbędnych do
spotkania Wigiliinego (mąka, kapusta, pieczarki, mak' twaróg i inne),
oraz zakup naczyń jednorazowych itp.- planowany Udział 2 osób prlez ok. 3 godziny 6 godz'

3'

=

Przygotowanie tradycyjnych potraw Wigilijnych, takich jak: barszcz czerwony, pierogi

z kapustą
grzybani,
i
makowiec, sernik i inne - planowany udział 6 osób przez ok' 6 godzin - 36 godz'
4. organizacja, prowadzenie iobsługa spotkania Wigilijnego Clla mieszkańcóW Gminy W c'niu 20'12'20f 5
W godz' od 9:00 do 14:00, planowany udział 7 osób przez ok' 5 godzin
= 35 goclz.
5' Przygotowanie rozliczenia zadania - planowany udział 2 osób przez ok. 2 godziny

= 4

gg62iny'

9. Harmonogramr3)

Zadanie publiczne realizowane w okresie od 05.X11.2015 do...28.X11.2015..
Poszczególne działania

W

zakresie

realizowanego zadania

Terminy realizacji

Oferent lub inny podmiot odpowiedzialny za

poszczegÓlnych

działanie W zakresie realizowanego zadania

działań

Publicznegoia)
1

.

Przekazanie informacji o

Wdarzeniu za pomocą afiszy itp'
2' zakup Wyposażenia W tym

05-15.X .2015
05-19.X11.2015

publicznego

KGW Postolin
KGW Postolin

namiotu
3. Przygotowanie potraw

18-19.X .2015

KGW Postolin

4. Real izacja Spotkan ia Wigil ij neg o

20.x .2015

KGW Pastolin

5. Bozliczenie zadania

do 28.X11.2015

KGW Postolin

10. zakładane rezultaty realizacii zadania publicznegol5)

Realizacja zadania przyczyni się do integracji mieszkańcóW naszej Gminy, przybliżenia tradycji i kultury

Świąt Bozego Narodzenia W Polsce' Wpłynie również na podniesienie ŚWiadomoŚci narodowej
uczestn i ków

o

rgan i zowanego spotkani a'

Zakupiony namiot słuŻyĆ będzie podczas spotkania Wigilijnego,
plenerovvych, w których czynnie udział bierze KGW Postolin'

są

a

takŻe podczas innych imprez

to często Wyjazdy poza Gminę sztum

np. do starego Pola' W związku z tym, Że do stowarzyszenia należą głóWnie kobiety i to one organizują

wazdy -

małe Wymiary namiotu ułatwiają im organizację tych przedsięWzĘĆ.

lV. Kalkulacia przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego
1.

Lp.

Kosztorys ze względu na rodzai kosztóW:

Koszt

Rodzaj kosztów]6)

całkoWity

!

z tego do

pokrycia

z

(w zł)

wnioskowanej
dotacjl
(w Żł)

.q

'sł

3057

s|ronie...(naT)a

KosŻt do pokryc]a

z wkładu osobowego'
w tym pracy społecznej
członkóW

i świadcŻeń wo]ontariuszy
(W zł)

(w zł)

'(!'

(I

-s

Koszly
meMorycznels)po

E

z tego z finansovlych
środkóW Masnych'
środkóW
z innych źródeł w tym
'
Wpłat i opłat adresatóW
żadania publicŻnego17)

szt 3057

zł 3057 zł

s)

Oferentall
1) .zakup namiotu
1

600

kpl

600 zł

600

kpl

200 zł

200 zl

zł

2) zakup ańyktłóW

spożywczych

3.Zakup naczyń
jednorazowych........

200

Koszty obsługi20)

Żadania publicznego'
w tym koszty
adminisiracyjne po

slrcnie

' .

'(nąawa

Oferenta;11s)

1

1)'Przeprowadzęnie
imprezy
2) Przygotowanie
rczliczenia
3) BozprowadŻenie
plakatóW + zakupy
4) Przygotowanie
potraw........

-rJ I2
4 t2

h
h

420 zł
48 zł

10 12
36 12

h
h

l20 zł

420 zt
48 zł

]20 zł

lą),ł

432 zł

lnne koszty, w tym

kosŻy Wyposażenja

i

promocji po stronie ...
(nązwa oJŁrenta )19)
:

1

) .....

...

2)........

ogołen]|

4877

zł

3857

zł

1020

ź

2' Przewidywane Źródła tinansowania zadania publicznego
Wnioskowana kwota dotacji

1

3857

srodki f inansowe

2

J.

I

3.2

79

0/"

Własne17)

Środki finansowe z innych Źróde' ogółem (środkifinansowe wymienione
w pkt. 3.1-3.3)11)

3

zł

wpłaty i opłaty adresatóW zadania publicznego17)
środki finansowe z innych Źródeł publicznych

(W

'zł

',%

'zł

,."/.

.Ż
szczególności: dotacje

z budżetu państwa IUb budżetu jednostki samorządu terytoriaInego,
funduszy celowych, środki z łUndUszy strUkturalnych)17)

.zł

,,"/.

.zł

..o/"

pozostałg17)

4

5

Wkład osobowy (w tym świadczenia Wolontariuszy

i

praca społeczna

członkóW)

1020

ogotem (środki Wymienione w pkt l- 4)

4877

zł
zł

100%

3. Finansowe środkiz innych Źródeł publicznych2t)

Nazwa organu administracji

publicznej lub innej jednostki
sektora f inansÓW publicznych

Kwota środkóW
(W zł)

lnformacja o tym,

czy wniosek (ofefta)
o przyznanie
środkóW został (-a)
rozpatrzony(-a)
pozytywnie, czy teŹ
nie został(-a)

jeszcze

rozoatrzonv(-a)
TAK/N IEI

)

TAI(N IEl)

TAI(NIEl)
TAK/NIE1)

Termin rozpatrzenia
w przypadku

wnioskóW (ofeń)

nierozpatrzonych do
czasu złoŻenia
niniejszej oferty

UWagi' ktÓre mogą mieĆ znaczenie przy ocenie kosztorysu:

*r;;;; ;;;,-"";; ;;,;;;;;;";,; ;;;;;;;;"

".,;;;
1.

Zasoby kadrowe pzewidywane do wykorzystania przy realizaqi zadania publicznego22)

Zadania realizować będą członkinie KGW Postolin

2. Zasoby (zeczowe oferenta/oferentÓWl)

W sp

o

tkaniu wyko rzystan e zo sta

przewidywane do wykorzystania przy realizaĄi zadania23)

nq I :

-

zaplecze kuchenne świetlicywiejskiej celem przygotowania poczęstunku

-

sprzęt AGD i naczynia

-

spnęt AGD zakupiony ze składek członkowskich

- sprzęt i naczynia Wypożyczone od zapnyjażnionego Koła Gospodyń Wiejskich (podgrzewacze.
warnik, termosy ltp.)

3'

Dotychczasowe dośWiadczenia w realizac.li zadań pUblicznych podobnego rodząU (ze

wskazaniem' ktÓre z tych zadań rca|izowane były we WspÓłpracy z adminjstracją publiczną).

KGW nie ma doŚwiadczenia w realizacji zadań We WspÓłpracy z Administracją Publiczną, jednak
Koło bierze Czynny udział w pneglądach, konkursach kulinarnych i w impreza)h plenerowch
cele m krzew

ie n i a

lokal n ych tradycji

4'

Informac.ja, czy oferent/oferenci1) przewiduje(_ą) zlecać realizację zadania publicznego W trybie,

o ktÓrym mowa W ań' 16 ust. 7 ustawy dnia 24 kwietnia 2003 r' o działalnościpożytku publicznego
i

o wolontarlacie.

Nje przewiduje

oŚwiadczam (-y), że:
'1)
of

proponowane zadanie publiczne w całoŚci mieŚci się w zakresie działalnoŚci pożytku publicznego

erenta/oderenlÓg1

)
;

2) W ramach składanej ofeńy przewidujemy p^hi6ranir/niepobieranie1) opłat od adresatÓW zadania'

iesVsą'l związanyCni) niniejsząofeńądodnia.'...'''.'''.''..'...'..''.'.;
4) w zakresie związanym z otwańym konkursem ofert' w tym z gromadzeniem, pzetwarzaniem
i przekazywaniem danych osobowych, a także Wprowadzaniem ich do systemÓW informatycznych'
3) oferenVoferenci')

osoby' ktÓrych te dane dotyczą, złoŹyłystosowne ośWiadczenia zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia
1997 r' o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz' 926, z pÓŻn. zm.);
5) oferenVofu+enci1) składający niniejszą ofeńę nie zalega (-ją)/zał'ega(-ją)1) z opłacaniem należnoŚci

z tytułu zobowiązań podatkowych/składek na ubezpieczenia społeczne1);
6) dane określone W częŚci l niniejszej ofeńy są Zgodne

z Krajowym Rejestrem

sądowym/Właściwą

ewidencją1);
7) Wszystkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje są Zgodne z aktuaInym stanem prawnym

ifaktycznym.

thbrcłs,- Ńłącct"a'J,

}1*.ryi

,..

....,Yl

y'

"T-.

Ęvrł

ił*

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisy osób upoważnionych
do składania ośWiadcŻeńwoli w imleniu
oferenta/oferentów])

oat" ńB-

\\

19''1Ą

załączniki''
1. Kopia aktualnego odpisu z Kąowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji'o)
2' W prŻypadkU Wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotÓW składających ofertę WspÓlną niż
Wynikający
Krajowego Rejestru Sądowego lub innego Właściwegorejestru
dokument
potwierdzający upoważnienie do działania W imieniu oferentaGÓW)'

Z

-

3.5TtrT i.ri

PośWiadczenie złoŹenia oferty25)

10

Adnotacje urzędowe25)

Niepotrzebne skreślić'
Rodzajem Zadania jest jedno Jub więcei zadań publicznych okeślonychW art. 4 ustawv z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalnościpożlku publicznego i o wo]ontariacie'
3)
Każdy z oferentów składających of'eńę wspólną przędstawia swoje dane. Kolejni oferenci <lot_aczają właściue
r

)

])

pola.
o)

Forma prawna omacza tbnnę działalnościorganizacji pozarządowej, podmiotu, jednostki olgan izac1,.jnej
określonąna podstawię obowjąZujących przepisów. w szczegó]ności stowarzyszęnie i fundacje, osoby plarvne
ijednostki organizacyjne działające na podstawię przepisów o Stosunku Państwa do KościołaKatolickiego
w Rzęczypospolitę.i Polskiej' o stosunku Państwa do innych kościołówi związków wymaniowych oraz
o gwarancjach wolnościsumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzęnię działa]ności
poĄltku publicznego' uczniowskie kluby sportowe, ochornicze straŹę poŻame oraz innę. NaleŻy Zaznaczyc
odpowiednią formę lub wpisać inlą.
5)Podać
nazwę właściwegorejestru !ub ewidencji.
6)
W zalęŻnościod tego. wjaki sposób organizacja lub podmiot powstał.
') osiedle. sołectwo ]ub inna jędnostka pomocnicza. Wypełnienie nie obowiązkowe' Na]ezy lvypełnić jeżeli
zadanie publiczne proponowane do realizac.ii ma być ręalizowane w obrębie danej jednostki.
3]
Nie wypełniać w przypadku miasta stołęcZnego Warszawy'
o]
Dotyczy oddziałów terenowych, pIacówek i innych jednostek organizacyjnych oferenta. NaleŻy wypełnić jeśli
zadanie ma być rea]izowane w obrębie danej jeÓlostki organizacyjnęj.
'o) NaleŹy określićczy podstawą są Zasady okręśIonę w Statucie' pełnomocnictwo' prokura czy teŻ inna
podstawa. Dotyczy tylko ofeĘ wspólnej'
| \\ypclnić tyIko rł przypadku ubiegania sie o dolinan\o\^anię in\Ącslycji.
'opi5 musi byc spojn5 z harnlonogramem i koszlor1.em' tr pr4padku olcn1 wspótnei nillęż} uSkazac
dokładny podział działań w ramach realizacj i zadania publicznego między składającymi ofertę wspólna'
'') W harmonogramię nalęży podać terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych działań oraz liczbowę
okręślenie skali działań planowanych przy realizac.ji zadania publicznego (tzn. miar adekwatnych dla danego
zadania pub1icznego, np. liczba śrłiadczeńudzielanych tygodniowo, miesięcznie, liczba adtesatów).
"'Opis zgodn) z kosztoryscm.
'') Nul"zy opisać zakładane rezultaty zadania publicznego czy będą trwale oraz w jakim stopniu realizacja
zadania przyczyni się do rozwiązania problemu społecmego lub złagodzi.jego negatywnę skutki_
'o) Należy uwzgLędnić wszystkie planowane koszty' w szczególności zakupu usług, zakupu rzeczy,
wynagrodzeń.
'7)

Dotyczy jedynie wspierania zadania publicmego.

l8)Nalczy wpisać koszly bezpośrcdnio związane z ccJem rcalizowanego
|9]

zadan ia publiczn ego'

W przyparlku oferty wspólnej kolejni of'erencj dołączają do tabeli informacje o swoich kosztach'
'u] Na]eży wpisać koszĘ związane z obsługą i administrac.ją realizowanego zadania' które związane s4
z wykonywaniem działań o charakterze administracy jnylrr' nadzorczym i kontrolnym, w tym obsługą 1lnansową
i prar.mą projektu'
!|) Wypełnienie fakultatywne
- umożliwia zawarcię w umowię postanowienia, o którym mowa w $ 16
ramowęgo wzolu umowy. stanowiącego załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społęcznęj Z
dnia z l5 grudnia 20]0 r. w sprarvie wzoru oferty i tamowego Wzoru umowy dotyczących realizacji zadania
publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tęgo Zadania. Dotyczy jedynie oferty wspierania leaiizacji
zadania pub)icznego.

"]

lnformacje

o

kwalitikacjach osób' którę bę<lą zatrudnione przy realizacji zadania publicznego' oraz
W przypadku ofelty wspólnej należy przyporządkować zasoby kadrowe do

o kwalitikacjach wolontariuszy.

dyspollujących nimi ofęIentóu '
'3' Np. lokul, sprzęt, matęIiab. W przypadku ofęlty wspólnej należy przyporządkować zasoby rzeczowe do
dysponujących ninli oferentów.
2a)
odpis musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym' njezal'ężn'ię od tego, kiedy został
r.vydany.

il

25)

Wypełnia organ administlacji publicmej.
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STATUT

KoŁKA RoLNIcZEGo _ KoŁA GosPoDYŃ wrB.rsxrcu
f'',,i *,,',,t
W
I.

NAZWA SIEDZIBA I TEREN DZIAŁANIA
s1.

l. Kółko Rolnicze -Koło Gospodyń Wiejskich

w

l

, t!

. r, *,,:'

Twane w dalszej częścistatutu ,,Kółko Rolnicze'' jest dobrowolną niezaleiną
i samorządną społeczno - zawodową organizacją rolników indywidualnych,
działapcąna r zecz rut iększenia produktywności gospodarstw rolnych oraz
poprawy materialnego i kulturalnego poziomu życia wsi.''
2. Kółko Rolnicze jako organizacjantezależna od organów administracji
rządowej i jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych
i społecznychjednostek organizacyjnych i organizacji - reprezentuje i broni
całokszŁałtu zawodowych i społeczrych interesów rolników indywidualnych.

$2.
Kółka Rolniczego jest nieograniczony.
2' Kółko Rolnicze działa na podstawie Statutu uchwalonego przez Walne
Zebranie w dniu _","':'. _ u, n oraz ustawy o społecmo-zawodowych
organizacjach rolników (Dz. U . z 1982 roku Nr 32, poz.2l7 z późniĄszymi
zmianami) zwanej dalej Ustawą.
3. Siedzibą Kółka Rolniczego jest -',,'
r . .. T'. ._, *
l . Czas trwania

terenem dztałania sołectwo
* ń' _l l.q
gminie
w
wojewódŹwo pomorskie.
.l'
a

;

ł

s3.

1. Kołko Rolnicze jest członkiem:
1) Gminnego Zwiryku Rolników, Kołek i Organizacji Rolrriczych

\v

*,i.-

2) Wojewódzki ego Zwtęku Rolników, Kółek i Organizacjt Rolniczych
z siedzibąw 80-874 Gdańsk ul. Na stoku Nr 53/55,
3) Krajowego Zutiązkll Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych

z siedzibą w Warszawie.

4)KółkoRolnicze możebyćczłoŃiemSpołdzielni -_,_i..

2' Kółko Rolniczę

moŹe byó członkiem innych organizacji.
3. Kółko Rolnicze ma prawo korzystać Z pomocy związków
których jest członkiem.
,1
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II.

CELE' ZADANIA I sRoDKI DZIAŁANIA

1. Celem

Kółka Rolniczego jest

s4.
:

1) utrwalanie własnościi prawa dziedziczęnia

indyrvidualnych gospodarstw

rolnych,
2) równoprawne traktowanie zawodu rolnika z innymi grupami zawodowymi,
3) obrona praw i interesów zawodowych, materialnych, socjatnych
i kulturalnych rolników indywidualnych oraz ich rodzin,
4) rozwfi ind1ałidualnych gospodarstw rolnych i wzrost ich produktywności,
5) zapewnienie opłacalnościprodukcji rolnej i należytego wyposażenia
rolnictwa w środkiprodukcji'
6) poprawa materialnych, socjalnych i oświatowo-kulturalnych warunków
pracy i zycia ludności rolniczej.
7) troska o dobro i rozwój wspólnoty mieszkańców w tym obrona słusznych
interesów osób, rodzin i grup społecznych,
8) podtrzymywanie tradycji narodowych, pielęgnowanie polskości oraz
rozwoju świadomościnarodowej, obywatelskiej i kulturowej,
9) organizowanie imprez mających na celu upowszechnianie kultury, szfuki ,
ochrony dóbr kultury , tradycji narodowych i regionalnych,
10) dbałośćo kulturę, tradycję, dziędzictwo przyrodrllcze i kulturowe
wspólnoĘ lokalnej,,
1 1) podejmowanie inicjatyw zakresie rcatizacji zadań poirytka publicmego,
12) podej mow anie działań na rzęcz ekologii i ochrony z.rlłierząt oraz ochrony
okalnego dziedzictvv a pr zy r o dnicze go,
13) uczestnictwo w organizow anych przez organ administracji publicznej
konkursach ofert na rea|izację zadańpoĄtku publicanego,
l4)podejmowanie działan l\a rzecz rozwoju turysĘki i krajoznawstwa oraz
organizowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieĄ,
15) integracja i aktywizacja mieszkańców wsi'
16) szerzenie kultury kulinarnej,
17) podejmowanie działń o tematyce prozdrowotnej wśród mieszkańców wsi,
18) upowszechnianie kultury ftzycznej, sportu i rekreacji.
I

$s

Kółko Rolniczę rońacza opiekę nad rrńodzleżąi 1ej przysposobieniem
zawodowo-sp ołecznym do pracy w rolnictwie i na wsi oraz wspiera
uczestnictwo przedstawicieli rrtodzieĘ w działalnościorganizacji kółek
rolniczych.

$6.
Do zakresu zad,ań KrłłkaRolniczego naleĘ w szczegóinośei
1 . Reprezentowanie potrzeb oraz interesów zawodowych i społecmych
rolników indywidualnych wobec organórł' administracji rządowej i
jednostek samorządu terytorialnego oraz państwowych i społecmych
jednostek organizacyjnych działających na rzeez rolnictwa i wsi
:

poprzez'.
1) wpĘ.wanie na obrót i gospodarkę zierniąoraz ochronę i rozwój własnośei
indywidualnyeh gospodarsfw,
2)wspóŁudział w kształtowaniu decyzji lokalnych władz w zakresie ochrony
gruntów rolnych, gospodarki wodnej, nasiennicfwa i hodowli rvłierząt,
oclrony środowiska naturalnego,
3) przeprowadzenie przez upowanrionych przedstawicieli społecmej kontroli
placówek skupu produktów rolniczych oraz jednostek organizacyjnych
obsługi rolnictwa i wsi wraz z występowaniem z odpowiednimi wnioskami
w sprawie usprawnienia w tych dziedzinach,
4) podejmowanie interwencj i w sprawach indywidualnych członków i ogófu
rolników w przypadkach przewlekłego lub krzyrvdzącego ich załatwiania
przez organa administracji oraz organizacje obsfugi wsi i rolnictwa.
I

2. Rozwijanie róznych form wspołdziałania rolników i członków ich rodzin,
zmierzających do wzrostu produktywności i dochodowości ich gospodarstw

oraz postępu gospodarczego, społecznego i kulturalnego na wsi, a także
ksżahowania społecznych wzorców postępowania i postaw obyrłatelskich
- w szczególności poprzez :
1) działanie na rzecz podnoszenia społecznej rangi i godności zawodrr

rolnika,
2) upowszechnianie wiedzy zawodowej i społecznej wśród rolników,
gospodyń wiejskich t młodzieĘ rolniczej z pomoe ą terenowej sfużby
rolnej i przodujących rolników,
3) rozwij anie i wdrażanie postępu rolniczego, technicznego i socjalnego
i indyrvidualnych gospodarsfw roinych i w gospodarstwach domowych
rolników, upowszechnianie osiągnięć przodujących rolników i gospodyń
wiej skich,
4) prowadzenie szerokiej działalnościoświatowo-rłychowawczej
i ku1$..wowanie regionalnej kuitury ludowej,
5) udzielanie pomooy rodzinom wiejskim w wychowaniu i kształeeniu
dzięci i mładzieĘ oraz zapewnieniu im właściwegowypoczynku,
6) iniejolvanie, wnioskowanie i współr-lczestniczenie w rozwoju
i zaspokajaniu potrzeb socjalno-bytowych,, zdrowotnych, kulturalnych,
oświatowyeh i iłypoezynkowo_turysĘeznych lufuościwiejskiej'

3

7) podejmowante dz|ałań na tzecz poprawienia stanu zdrowia ludności
wiejskiej oraz opieki społecmej na wsi,
8) podejmowanie niezbędnej działalnościgospodarczej, usfugowej,
socjalnej i handlowej.
9) prowadzenie członkowskiej Kasy Zapomogowo_PoŻyczkowej,
10) organizowanie klubów, zespołów czytelnietwa prasy i książki oraz

3.

rozpowszechnianie prasy i literatury rolniczej.
W przypadku, gdy interes rolnika ind1r,vidualnego tego wymaga, Kółko
Rolnicze moze nystąpić na zasadach zawaĘch w Kodeksie postępowania
administracyjnego z żądanierrr w szczęcia postępowania administracyjnego
w określonej sprawie. Przedstawiciel Kółka możebyÓ pełnomocnikiein
rolnika w sprawach zwiry'anych z prorł'adzeniem gospodarstwa.

s7

Kółko Rolnicze realizuje powyŹsze cele i zadania przez :
1. Uczestnictwo swoich przedstawicieli samorządowych w organach

statutorłych orgarńzacji, których jest członkiem i aktywne wpływanie na
kształtowaniu kięrunków ich działalności.
2. Uczestnictwo swoich przedstawicieli w kształtowaniu postępu
gospodarczego, społecznego, socj alnego, kulturalnego i oświatowego
rolników indywidualnych'
3. Przedkładanie organom władry i administracji rządowej oraz państwowym
jednostkom organizacyjnym a także organizacjom spółdzielczym i innym
powołanym do wykonywania zadań fia rzecz rolnictwa
indywidualnego, bezpośrednio lub za pośrednictwem rwiązków rolników,
kółek i organizacjirolniczych - wniosków, opinii i żądańw sprawach :
1) opłacalnościw produkcji rolniczĄ - kształtowania się cen skupu i
sprzedaĘ produktów rolnych w stosunku do cen na środkiprodukcji
rolniczej i innych produktów przemysłowyeh oraz cen na usfugi dla
rolnictwa,
2) naleĘtego wyposażenia rolnictwa ind1rłidualnego w środki do
produkcji,
3) zasad właściwegorozdziału i wykorzystania defieyowych środków
produkcji maszyn i narzędz| rolniezych, nawozów mineralnych, środków
oehrony roślin,materiałów budowlanych i innych,
4) ustalania zasad i warunków kontraktacji produkc.ji roślinnej i zwierzęcej,
wywiązy.wania się insty.tucji kontrakĘących z zabowiązań umownych,
z:właszcza ptzez dastarczanie określonych środków produkcj i,
zapewnianie pomocy finansowej, agroteclmicznej i zootechnieznej,
premii pieniężny eh t tzeczowych,
5) rzeczowych ubezpieczen rolnych, systemu podatkowego i kredytowego
indywidualnych gospodarstw rolnyeh,
6) właściwegorazwiązy,Nania splaw socjalnych i kulturalnych ludności

wiej skiej ; ochrony zdrowia, zabezpieczenia socjalnego, rent i emeĘrtur
iudnościrolniczej, rozrvoju oświaĘ,kulfury, spof.u, wypoc rynku oraz

turystyki"

$8.

W prrypadku, gdy stanowisko zajęte przez właściuyorgan, jednostkę
organizacyjną, o których mowa w $ 7 ust. 3 nic zadawala Kołka Rolniczego,
może ono wnieśćsprzeciw do właściwegoorganu, jednostki organizacyjnej
bądźorganizacji wyższego stopnia.
2. W przypadku, gdy w sprawie nie zostanie osiągnięte porozumienie w trybie
przewidziarrym w art. 6 ust.2 oraz art. 7 i 8 ustawy' a ich przedmiotem są
istotne sprawy i interesy rolników, dla poparcia swoich żądan Kółko
Rolnicze
jako środekwyjątkouy może podjąć akcję protestacyjnąz zachowaniem
warunków okreśionych w art. 9 ustawy
3. Akcja protestacyjna, o któĄ mowa w ust. 2 może być podjęta na podstawie
uchwĄ Ogólnego Zebr arlia Kołka Rolniczego, przyj ętej większością głosów.
4. Podjęcie akeji protestacyjnej wymaga ponadto porozumienia z właściwym
Zwtązkiem Rolników' Kółek i organizacji Rolniczych wższego stopnia,
członkiern którego jest Kółko Rolnicze.
1"

tn. CZŁONKOWIE' ICH PRAWA I OBowIĄzKI

se.

l. Członkiem Kołka Rolniczego może być :

1) osoba prowadząea ind}widualne gospodarstwo rolne jako jego

właściciel,posiadacz lub uŻytkownik,
2) pełnoletni członek rodztny rolnika wymienionego w pkt' l, pracujący
przez miego gospodarstwie rolnym,
3) osoba, która przekazała gospodarstwo rolne za emer}turę lub rentę,
4) osoba związana bezpośrednioz rolnictwem z uwagi na charakter swoj ej
pracy.
2.DecyĄę o przyjęciu w poczet członków podejmuje Ogólnę Zebranie Kółka
Rolniczego na podstawie pisemnej deklaracji na najbliższym ogólnym
Zebraniu po zfożęrju pisemnej deklaracji członkowskiej.
3. W przypadku nie przyjęcia na członka, Zarząd Kółka Rolniczego
zobowiązany jest w tenTlinie 14 dni powiadomić zainteresowanego' którernu
słuŻy prawo do odwołania się od decyzjl do Walnego Zębrania w terminie
l 4dni od chrłili powiadomienia'

s 10.
tr.

Utrata członkostwa w Kółku Rolniezyrn następuje na skutek :
1) rłystąpienia z Kółka R.olniczego, zgłoszonego przez członka w fornrie

5

oświadczenia pisemnego bądż do protokółu'
2) wykluczenia, w przypadku niewywią7yłvania się ezłanka z obowią'zków
statutowych,
3) zgonu człorka Kółka Rolniczego.
Ż. Zarząd Kołka Rolniczego zobowiązany jest w terminie 14 dni powiadomió na
piśmie zainteresowanego o wykluczeniu z Kółka Rolniczego. Wykluczonemu
członkowi przysługuje prawo odwołania się od uchwĄ ogólnego Zebrania
do Walnego Zebramia Kółka Rolniczego'
3. Członek może wystąpić zKółka Rolniczego w każdym okręsię.
4. Rozliczenie z Ęrtułu wniesionego udziafu z człankiem, który wystąpił zKółka
R.olniczego lub został zniego wykluczony,, następuje w ciągu trzech miesięcy
od daty zatwięrdzenia bilansu za ten rok., w którym członek wystąpił, bądź
został wykluc zony z Kółka.
$ 11.
l ' Członek Kółka Rolniczego ma prawo :
1) uczestniczyć w zebraniu Kółka Rolniczego z głosem decydującym,
2) wybierać i byÓ wybieranym do organów Kołka Rolniczego, a takŹe do
organów organizaĄi i nłiązku, którego Kółko jest członkiem,
3) korzystać z pomocy Kółka Rolniczego oraz związków rolników, kółek
i organizaĄi rolniczych w ochronię swyeh praw w przypadku ich
naruszenia.
4)korz1stać w ramach Kółka Rolniczego i nviąków rolników, kółek
i orgaruzacji rolniczych z doradztwa fachowego, pomocy prawnej
i socjalnej oraz ich urząózeń. kulturalnych i innych,
5) wnioskować w sprawach kierunków i zakresu działalnościKółka
Rolniczego, Spółdzielni Kołek Rolniczych oraz zvvięków rolników,, kółek
i ar ganizacji rolniczych,
6) uczestniczyć w podziale nadwyżki bilansowej, jeżeli Kółko Rolnicze
prowadzi działalnośógospodarczą.
$ 12.

Członek Kółka Rolniczego obowiązany jest :
1) brać czynny udział w pracach Kółka Rolniczego,
2) stosować się do postanowień Statutu i uchwał organów Kółka Rolniczego,
3) opłacać obowiąkową składkę członkolvską
4)traszczyć się o dobro Kołka Rolniczego ijego staĘ rozwój organizacyjrry.
2. Członek Kółka Rolniczego uczestniczy w pokr'yrvaniu strat Kółka (eżeli
Kółko Rolnicze prowadzi działalnośćgospodarcz{, do wysokości
zadeklarowanego udziah.
1.

Iv. STRUKTI]RA oRGANIZACYJNA KOŁKA ROLNICZEGO
$ 13.

W ramach Kołka Rolniczego mogądziałać :
1) Koło Gospodyń Wiejskich
2) Koło MłodzieĄ Rolniczej
3) Specjalistyczne Koła (sekcje) brarużowe oraz inne zespoĘ (grupy)
członkowskie"
$ 14"
1.

Koło Gospodyń Wiejskich jest wyodrębnioną jednostką organizacyjną Kółka
Rolniczego i działa na podstawie statutu Kółka Rolniczego oraz uchwalonego

przez siebie regulaminu.
2. Koło Gospodyń Wiejskich ma swojąreprezentację we wszystkich
statutowych organach Kółka Rolniczego.
3. Koło Gospodyń Wiejskich w szczególności broni praw, reprezenfirje interesy
i działa na rzecz popralvy sytuacj i społeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz
ich rodzin.

$ ls.
Koło Młodziezy Rolniczej jest tworzone przęz grupę osób prowadzących
gospodarstwa samodzielnie bą*ż z rodzicami i działa na podstawie statutu Kołka
Rolniczego i uchwalonego przez siebie regulaminu.
Reguiamin Koła Młodziezy Rolniczej może przewidywać udział w jego
działalnościmłodych rolników nie będących członkami Kółka Rolniczego,
a zwięanych ze środowiskiem wiejskim z lwagi na charakter wykonywanej
pracy.
$ 16.
Specjalistyczne sekcje (koła) branŹowe oraz inne zespoĘ (grupy) człoŃowskie
organizowane sąna zasadzie dobrowolnośc i przez rolników indywidualnych,
według zainteresowań dla ochrony ich interesów. Dztałająone na podstawie
statutu Kółka R.olniczego i uchwalonego przez siebie regulaminu.

v. ORGANA

xÓłxł RoLNICzEGo
s 17.

organami Kółka Rolniczego są:
1) Walne Zebranie.
2) ogólne Zebranie
3) Komisja Rewizyjna
4) Zarząd
Kadencja wybranych organów trwa 4lata.
1.

+

WALNE ZEBRAF{IE
s 18.
jest
1. Walne Zebranie
zwoł}'wane przez Zarząd Kółka Rolłriczego faz w roku"
Ponadto Zarząd z własnej inicjaĘwy, lub na wniosek co najmniej Il3 |tczby
członków Kołka , na wniosek Komisji Rewizyjnej' bądź na pisemne żądanie
właściwegoZvłiryku Rolników' Kołek i organizacji R.olniczych, zwołuje
Nadzwyczajne Walne Zebranję. Nadzwyczajne Walne Zebtarie musi być
zvvołane w ciągu dwÓch tygodni od daty złożenia wniosku. Walne Zebranie
wybięra przewodniczącego zebrania.
2. W Walnym Zębraniu z głosern decydującym uczestniczą wszyscy członkowie
Kółka Rolnicze1o araz z głosem doradczym osoby zaproszone. Rolnicy
z terenu działalnościKółka R.olniczego mają prawo uczestniczyć w
obradach. jeŹeli zebranie nie postanowi inaczej"
3. Walne Zebranię może podejmować uchwały, przy obecności co najmniej
połovry liczby członków.
4. W przypadku, jeżeli Walne Zebrarie nie dojdzie do skutku z powodu braku
wymaganej Iiczby człarków Kółka' w następnyrn wyznaczonym terrninie
jest ono władne do podejmowania uchwał, jeżeli uczestniczy w nim co
najmniej 7l3 cńatków."
5. UchwĄ na Walnym Zebraniu zapadająz*rykłąwiększościągłosóww
głosowaniu jawnym, z wyjątkiem przypadków wymagających większości
kwalifikowanej.
6. Wybory organów Kółka Rolniczego wymienionych w $ 17 ust' 1 pkt 3 i 4
odbywaj ą się w głosowaniu tajnym.
7. odwołanie członków organów wymienionych w $ 17 ust. 1 pkt 3 i 4 przed
upływem odbywa się większością2/3 głosów Walnego Zębraniaw
głosowaniu tajnym.
$
tr.

le.

Do kompetencji Walnego ZebranianaleĘ
1) uchwalanie statutu oraz dokonS'wanie jego zmian,
2) ocena działalnościKołka Rolniczego oraz udzielenie skwitowania
Zarządowi,
3) uchwalanie planu działalnościKółka Rolniczego,
4) ustalanie wysokości składek członkowskich oraz zasad wnoszenia
udzialów i wkładów,
5) r-lehwalarrie budżetu i najvyższej suniy zobowiązań Kółka Rolniczego oraz
dokon1'wanie podziału nadwyżki lub sposobu pokrycia strat w przypadku
prowadzenia działalnościgospodarczej,
6) wybieranie i odwołyłvanie Zarządu, Kornisji Rewizyjnej, bądz
paszczegó|nych ich członków oraz delegatów na Ąazd Zvłiązku Rolników,
Kółek i organizacji Rolniczych, ataWe pełnomocrrików na Walne
Zgrr:madzenie Społdzielni, członkiem którcj jest Kółko,
'.

7) dysponowanie majątkiem Kółka Rolniczego,
8) podejmowanie uchwał o przystąpieniu lub wystąpieniu Kółka Rolniczego

ze Spółdzielni Kółek Rolniczych i innych organizacjt.
9) ustalanie kierunków wykorzystania wszelkich fi.rnduszy publicznych
z uwzględnieniem potrzeb socjalnych wsi,
10) przyjrnowanie sprawozdań swoich przedstawicieli z tch działalnościw
organach i r:r ganizaej ach,
1 1) rozpabywanie odwołań od decyzji ogólnego Zebrania i ZarząduKcłłka
Rolniczego,
12) dokonywanie złnian w składzie Zarządu Kołka Rolniczego,
l3) podejmowanie uchwaĘ o rozwiązaniu Kółka Rolniczego,
14) oznaczenie najwyższej sumy zobowią'zań jakąmoże zaciągnąć Kołko

Rolnicze.

oGÓLNE ZEBRANIE
$ 20.

ogólne zebranie kołka rolniczego zwofuje Zarząd w zależnościod potrzeb.
2. Do ogólnego Zebrania stosuje się odpowiednio postanowienia $ 18 ust.
1.

2,3,4,5,6.

1.

s 21.
Do zakresu działań Ogólnego Zebranianal,eĘ
1) podejmowanie uchwał w sprawach członkostwa w Kołku Rolniczym,
2) podejmowanie uchwał w sprawach działalnościKołka Rolniczego
w ramach upoważnień Walnego Zebrania,
:

KOMISJA REWIZYJNA
g 22.

Komisja Rewizyjna jest organern kontrolnym Kółka Rolniczego.
2. Komisja składa się z co najmniej z 3 człorków, w tym z : przewodniczącego
i dwóch zastępców.
3' UchwĄ Komisji Rewizyjnej zapad{1ązłt"Jkłą większościągłosów, przy
1

.

obecności co najrnniej dwóch osób"
$ 23.
1.

Do zakresu dziaŁania Komisji Rewizyjnej ta|eĘ :
l ) przeprowadzenie kontroli całokształtu działalnościKołka Rolniczego,

-\

2) kontrola działalnościZarządu'l przestrzeganta przez członków obowiązków
i zasad statutowych,
3) składanie na Walnym Zebraniu sprawozdania z kontroli działalnościKółka
Rolniczego, przedkładanie wniosku w sprawie udzielenia skwitowania

Zarządow|"
2. Komisja Rewizyjna przy wykonywaniu swyeh czynnościmoze wnioskować
o powołanie rzeczoznawców.
3. Kornisja R.ewizyjna ma prawo wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego
Walnego Zebrania, ogólnego Zebrania, posiedzenia Zarządu.

ZARzĄD
s 24.
DziałalnościąKołka Rolniczego między zebraniami kieruj e Zarząd wybierany
spośród członków na walnym Zebraniu. Zarząd składa się z co najmniej trzeeh
osób, w Ęm : prezesa, wiceprezesa i sekretarza. W skład Zarządu Kctłka
Rolniczego wchodzą: przedstawicielka Koła Gospodyń Wiejskich i
przedstawiciel Koła MłodzieżyRolniczej, wybrani na Walnym Zebraniu Koła
Gospodyń Wiejskich arazna ogólnym Zebraniu Koła Młodzięzy Wiejskiej.
$ 2s"

Do zakresu działaniaZarządu Kółka Roiniczego należy
l ) kierowanie działalnościąKołka Rolniczego,, zgodnie ze Statutem
i uchwałami zebtań Kt:łka,
2) reprezentowanie Kółka Rolniczego oraz społecmo-zawodowych interesów
członków i ogółu rolników na zewflątrz,
3) zwoływanie walnych i ogóĘch zebrań Kółka R.olniczego,
4) przedkładanie sprawozdań, projektów planów i budżetów Walnemu
Zebraniu oraz okresorłych informacj i ogólnych zebraniom Kółka
Rolniczego,
5) zarządzanie majątkiern Kółka Rolniczego w zakresie ustalonym uchwałą
Walnego Zebtania oraz gospodarowanie funduszami Kółka Rolniczego
w granicach planu i budzetu uchwalonego przez Walne Zebrante,
6) prowadzenie rachunkowośei i podstawowej doL-urn entacj i organ i zacyj n ej,
7) wydawanie legitymacj i, zbieranie składek członkowskich,
8) zatrudnianie i zwalnianie praeowników w przypadku prowadzenia
działalnościgospodarczej,
9) organizowanie kontroli społecznej w zakresie obsługi wsi,
trO) decydowanie o wszystkich innyeh sprawach rr'ie zastrzeżonych dla innyeh
organów Kółka, wymienionycle w $ 17 ust. tr pkt 1'2'3.
2. Zarząd Kółka Rolniczego powiadamia Komisję R'evlizyjną o swyeh
1.

:

posiedzeniach.

s 2ó.
Posiedzenia Zatządu odbywają się w miarę potrzeb.
2. UchwĄ Zatządu podejmowane sąw głosowaniu jawnym zwykłą
większościągłosów w obecności co najmniej połolvy liczby członków
Zatządu.
1.

vI. M,ĄJĄTEK SPoŁECZNY KÓŁKA RoLNICZEGO
$ 27.

Kółka Rolniczego powstaje z :
1) składek, udziałów i wkładów członkowskich, dochodów zdziałalności
gospodarczej i innychlłpływów własnych,,
2) dotacji, subwencji, zapisów'

1. Majątek

s 28.

imieniu Kołka
Rolniczego podpisują pod pieczęcią Kołka Rolniczego dwaj członkowie
Zarządu, w Ęm Prezes iub Wiceprezes.

1. Oświadczenia woli, także w sprawach majątkowych w

$ 2e.

1.

Kółko Rolnicze posiada :
1) pieczęó akaęJązawierającą napis Kołko Rolnicze wraz zflarvłao siedziby

i

gminy,
2) stempel podłuzry zawierający napis : Kółko Rolnicze wtaz znaz;wą
siedziby, Urzędu PocŹowego z kodem i województwem.
$ 30.
l. Rozwiązanię Kołka Rolniczego może nastąpić na podstawie UchwĄ dwóch
kole.inych Walnych Zebran odbytych w odstępach 14 dni, podjętych
większością3/4 głosów, przy obecności co najmniej 2l3 licńy członków

Kółka Rolniczego'
2. Walne Zębranię podejmuje Uchwałę o likwidacji Kółka R.olniczego.
Uchwała powinna zawterać
1) oznaczenie Kółka Rolniczego podiegaj ącego likwi dacj i,
:

2) oznaczenie likwi datora,
3) oznaczenie dnia otwarcia likwidacji,
4) aznaczenie terminu zakańczenia działalnościKółka Rolniczego.
3' O wszczęciu postępowania w sprawie likwidacji Kołka Rolniczego
zawiadamla się Wojewódzkt Zwtązek Rolników, Kółek i organrzacji

.tt

Rolniczych i Organ Rejestrowy.
4' Z dnięm otwarcia likwidacji wygasająwszelkie uprawnienia pełnomocników
Kółka Rolniczego udzielone przed tym dniem.
5. Do obowią7ków likwidatora tal,eĘ :
1) sporządzanie bilansu ta dzień otwarcia i zakonczenia
2) sporządzanie planu lrnansowego likwidacji (planu pokrycia kosztów
działalnościKółka Rolniczego w czasie likwidacji i planu kosztów)'
3) ściągnięciewierzytelności oraz rczliczenie zobowiązań.

PozostĄ

majątek zostanie ptzeznaczony na cele, stosownie do Uchwał
ostatniego Walnego Zebrania Kółka Rolniczego.
7. Spłata następuje procęntowo stosownie do udziałów.

6.

s 31.

obowią7kiem likwidatora jest zawiadomienie organu rej estrowego
i Wojewódzkiego Związku Rolników, Kołek i organizacji Rolniczych
w Gdańsku o zakonczeniu likwidacii.
$ 32.

_i _
, . ,'
Nadzrvyczajnę Walne Zebrarie Kółka Rolniczego w
'
w dniu . . :: r. "' ' uchwala Statutu Kółka Rolniczego-Koła Gospodyń
Wiejskich.

PODPISY
SEKRETARZ
WALNEGOZEtsR.AMA

PRZEWoDMCZĄCY
WALNEGOZEBRANIA
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CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO
KRAJOWY REJESTR SĄDOWY
Stan na dzień 24.11.2015 godz. 14:45:51
Numer KRS: 0000369549
Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu
Z REJESTRU STOWARZYSZEŃ, INNYCH ORGANIZACJI SPOŁECZNYCH I ZAWODOWYCH,
FUNDACJI ORAZ SAMODZIELNYCH PUBLICZNYCH ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ

PODMIOT NIEWPISANY DO REJESTRU PRZEDSIĘBIORCÓW

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym

12.11.2010

Ostatni wpis

Numer wpisu

1

Sygnatura akt

GD.VII NS-REJ.KRS/17857/10/725

Oznaczenie sądu

SĄD REJONOWY GDAŃSK-PÓŁNOC W GDAŃSKU, VII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO
REJESTRU SĄDOWEGO

Data dokonania wpisu

12.11.2010

Dział 1

Rubryka 1 - Dane podmiotu
1.Oznaczenie rodzaju organizacji

KÓŁKO ROLNICZE

2.Numer REGON/NIP

------

3.Nazwa

KÓŁKO ROLNICZE - KOŁO GOSPODYŃ WIEJSKICH W POSTOLINIE

4.Dane o wcześniejszej rejestracji

REJESTR KÓŁEK ROLNICZYCH, ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH, ZWIĄZKÓW ROLNIKÓW,
KÓŁEK I ORGANIZACJI ROLNICZYCH ORAZ ZWIĄZKÓW ROLNICZYCH ZRZESZEŃ BRANŻOWYCH 323
SĄD REJONOWY W ELBLĄGU

5.Czy podmiot posiada status organizacji
pożytku publicznego?

NIE

Rubryka 2 - Siedziba i adres podmiotu
1.Siedziba

kraj POLSKA, woj. POMORSKIE, powiat SZTUMSKI, gmina SZTUM, miejsc. POSTOLIN

2.Adres

ul. ---, nr 68, lok. ---, miejsc. POSTOLIN, kod 82-400, poczta SZTUM, kraj POLSKA

3.Adres poczty elektronicznej

------

4.Adres strony internetowej

------

Rubryka 3 - Jednostki terenowe lub oddziały
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacje o statucie
1.Informacja o sporządzeniu lub zmianie

1

24.02.1983R - UCHWALENIE STATUTU
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statutu

21.09.2010R - PRZYJĘTO JEDNOLITĄ TREŚĆ STATUTU, DOKONUJĄC ZMIAN: NAZWA, §4 CELE, §32

Rubryka 5
1.Czas, na jaki została utworzona
organizacja

NIEOZNACZONY

Rubryka 6 - Sposób powstania podmiotu
Brak wpisów

Rubryka 7 - Komitet założycielski
Brak wpisów

Rubryka 8 - Organ sprawujący nadzór
Brak wpisów

Dział 2

Rubryka 1 - Organ uprawniony do reprezentacji podmiotu
1.Nazwa organu uprawnionego do
reprezentowania podmiotu

ZARZĄD

2.Sposób reprezentacji podmiotu

OŚWIADCZENIE WOLI SKŁADA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU W TYM PREZES LUB WICEPREZES.

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

WYSOCKA

2.Imiona

ELŻBIETA BOŻENA

3.Numer PESEL/REGON

60121211709

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

PREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

PAWELCZAK

2.Imiona

HALINA TERESA

3.Numer PESEL/REGON

60060704829

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

WICEPREZES ZARZĄDU

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

NIŹNIKOWSKA

2.Imiona

MARIA ANNA

3.Numer PESEL/REGON

50122102106

4.Numer KRS

****

5.Funkcja w organie reprezentującym

SEKRETARZ ZARZĄDU
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Rubryka 2 - Organ nadzoru
1

1.Nazwa organu

KOMISJA REWIZYJNA

Podrubryka 1
Dane osób wchodzących w skład organu
1

2

3

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

MALINOWSKA

2.Imiona

GERDA LUIZA

3.Numer PESEL/REGON

43112105780

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

TRZCINSKA

2.Imiona

MARIA

3.Numer PESEL/REGON

64050302345

1.Nazwisko / Nazwa lub firma

CZAHUK SZARSZEWSKA

2.Imiona

AGNIESZKA MAŁGORZATA

3.Numer PESEL/REGON

85011013706

Rubryka 3
Brak wpisów

Dział 3

Rubryka 1 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 2 - Nie dotyczy
Brak wpisów

Rubryka 3 - Cel działania organizacji
1.Cel działania

1. UTRWALENIE WŁASNOŚCI I PRAWA DZIEDZICZENIA INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH,
2. RÓWNOPRAWNE TRAKTOWANIE ZAWODU ROLNIKA Z INNYMI GRUPAMI ZAWODOWYMI,
3. OBRONA PRAW I INTERESÓW ZAWODOWYCH, MATERIALNYCH, SOCJALNYCH I KULTURALNYCH
ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH ORAZ ICH RODZIN,
4. ROZWÓJ INDYWIDUALNYCH GOSPODARSTW ROLNYCH I WZROST ICH PRODUKTYWNOŚCI,
5. ZAPEWNIENIE OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI ROLNEJ I NALEŻYTEGO WYPOSAŻENIA ROLNICTWA W
ŚRODKI PRODUKCJI,
6. POPRAWA MATERIALNYCH, SOPCJALNYCH I OŚWIATOWO-KULTURALNYCH WARUNKÓW PRACY I
ŻYCIA LUDNOŚCI ROLNICZEJ,
7. TROSKA O DOBRO I ROZWÓJ WSPÓLNOTY MIESZKAŃCÓW W TYM OBRONA SŁUSZNYCH
INTERESÓW OSÓB, RODZIN I GRUP SPOŁECZNYCH,
8. PODTRZYMYWANIE TRADYCJI NARODOWYCH, PIELĘGNOWANIE POLSKOŚCI ORAZ ROZWOJU
ŚWIADOMOŚCI NARODOWEJ, OBYWATELSKIEJ I KULTUROWEJ,
9. ORGANIZOWANIE IMPREZ MAJĄCYCH NA CELU UPOWSZECHNIENIE KULTURY, SZTUKI, OCHRONY
DÓBR KULTURY, TRADYCJI NARODOWYCH I REGIONALNYCH,
10. DBAŁOŚĆ O KULTURĘ, TRADYCJĘ, DZIEDZICTWO PRZYRODNICZE I KULTUROWE,
11. PODEJMOWANIE INICJATYW W ZAKRESIE REALIZACJI ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
12. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ EKOLOGII I OCHRONY ZWIERZĄT ORAZ OCHRONY
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LOKALNEGO DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO,
13. UCZESTNICTWO W ORGANIZOWANYCH PRZEZ ORGAN ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ
KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ POŻYTKU PUBLICZNEGO,
14. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU TURYSTYKI I KRAJOZNAWSTWA ORAZ
ORGANIZOWANIE WYPOCZYNKU DLA DZIECI I MŁODZIEŻY,
15. INTEGRACJA I AKTYWIZACJA MIESZKAŃCÓW WSI,
16. SZERZENIE KULTURY KULINARNEJ,
17. PODEJMOWANIE DZIAŁAŃ O TEMATYCE PROZDROWOTNEJ WŚRÓD MIESZKAŃCÓW WSI,
18. UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ, SPORTU I REKREACJI.

Rubryka 4 - Przedmiot działalności statutowej organizacji pożytku publicznego
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o dniu kończącym rok obrotowy
Brak wpisów

Dział 4

Rubryka 1 - Zaległości
Brak wpisów

Rubryka 2 - Wierzytelności
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacje o zabezpieczeniu majątku dłużnika w postępowaniu w przedmiocie ogłoszenia upadłości, o
oddaleniu wniosku o ogłoszenie upadłości z uwagi na fakt, że majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na
zaspokojenie kosztów postępowania
Brak wpisów

Rubryka 4 - Umorzenie prowadzonej przeciwko podmiotowi egzekucji z uwagi na fakt, że z egzekucji nie uzyska się
sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych
Brak wpisów

Dział 5

Rubryka 1 - Kurator
Brak wpisów
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Dział 6

Rubryka 1 - Likwidacja
Brak wpisów

Rubryka 2 - Informacja o rozwiązaniu organizacji
Brak wpisów

Rubryka 3 - Informacja o połączeniu lub podziale
Brak wpisów

Rubryka 4 - Informacja o postępowaniu upadłościowym
Brak wpisów

Rubryka 5 - Informacja o postępowaniu układowym
Brak wpisów

Rubryka 6 - Informacja o postępowaniu naprawczym
Brak wpisów

Rubryka 7 - Informacja o zawieszeniu działalności gospodarczej
Brak wpisów

data sporządzenia wydruku 24.11.2015
adres strony internetowej, na której są dostępne informacje z rejestru: https://ems.ms.gov.pl

