?ttNe

Data ńle]sce Żłoże.a ofeńy
st€c] pubicŻńE)

(wype]n a organ adm n

oFERTłoFERTA WsPÓLNA])
oRGANlZAcJ] PoZARzĄDoWEJtYCHyPoDlVloTU (-Ó!\], o KTÓRYM (-YcH) lVoWA W ART' 3 UsT' 3
USTAWY Z DNlA 24 KVvlETNlA 2003 r' o DZlAŁALNoscl PoZ/TKU PUBLlcZNEGo l o WoLoNTARiAclE

(Dz'U'z2afil

Nr 234' poŻ' 1536)])'

REALlZAcJl ŻADANlA PUBLlcZNEGo
Podtlzymanie i upowszechnienie tradycji narcdowej' łączenie pakoleń poprzez warsztaty kuliname
związane z obrządkamj swiąt WeIkanoĆnych
(rcdaj żadańia pub| ńegou )

Łączenie pokoleń poprzez warsztaty kulinarne
(Muł4dan

a plblicŻnego)

w okresie od .02.03 2016 do

3003 2016

W FORIIIIE

REALIZACJI ZADANIA PI.]BLIcZNEGo

1,

PRztŻ
UŻąd l\4iasta iGminy sztum'
{olgan adńińistaćji pub

ż.e])

składana na podstawie pŻepisów działu ]l rozdziału 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2oo3
o działalnościpożytkll publicznego io woloniariacie

r.

l' Dane ofeaenta/oferentów1)3)

l) naŻrxa: 'Kółko Rolnicze Koła Gospodyń WigiskiĆh1l Posblinie

(x) stowarzyszenie
() kościena osoba prawna
(

)

spółdzielnia

()fundacja

( ) kościelna jednosika

socja]na

( ) inna

organ zacyjna

..

3) numerW Krajowym Rejestrze sądowym, W innym rejestże lub eWdencji:5l

4004369519
4. data wprsJ. re,estracjirub .rMorzen a

5)1tNtP 5/922342721

lel.. 723774916.. ..
e-mail

elzb

2 I l.2O1O

..

. .. ..

ietawsoc

6'.

.

.

. ..

.

ka1 9@w

.
p.

REGOI\ 22t t38457..

faks

pl

8) numer rachu nku bankowego: 55280A0451

nazwa

r'

banku: BGŻ BPN Panbas'

'''

1 1

A0A0004177390

"

9) nazwiska iim ona osób upoważnionych do replezentowania oferenta/oferentów]l:

a) Wysacka

Erżbieta BoŻena

b) Niźnikawska Mańa Anna

10) nazwa, adres iielefon kontaktowy jednostki organizacyjnej bezpośrednio wykonującejzadanie' o którym

Kółko Ralnicze

- Koło Gospodyń Wiejskich

W

Postolinie

82-4a0 sztun' Pasto|in 68 Elżbieta Wysocka 723774916

11) osoba upoważniona do sk}adania !łry]aśnieńdolyczEcych oteńy

(jmię

naŻWisko oraz nf teelonu

kontaktowego)

Wysack Ehbieta Bożena te|' 723774916

12) przedmiotdziałalnościpożlku publicznego:

działa]nośćnieodplatna pożytku publicznogo
Trarka o dobro i razwa)j mieszkańL'ó\f' w D'm obrontl stuszlych interesriw os(lb,
radzin i Brup spotecanych
Padtrłmlwanie radjcj i narodah'Eh, Pie]ęqnowdĄie Po Ls kaścio ra? roł|ą
'iadomości narodowej, o b !-'wate1skiej i kL t\!rcllej,
Pofujnovanie i kjatyw w zakresie redlizacii zadań pażrtku pubLicznego'
t

dzialalność odpłatna pożytku pub]icznepo

13) jeżeli ofelent /ofelenci]] plowadzj/plowadzą]) działalnośćgospodarcŻą:
a) ' ume' wp su do 'e eslrL p zed" ęb orcóW ''' ''' ' ''
b) przedmiot dŻiałalnościgospodarczei

---

ll'

nie

p.owadzi-----

lnlolmacia

o

sposobie lepl€zentacji

oferentów wobec organu administlacji publicznej wlaŻ

z przytoczeniem podslawy prawnelo)

aświadczenie Wali składa dwóch członków zarŻadu:
Prezes

-

wysacka Elżbieta' Bożena

sekretalz 'N iŹnikÓWŚka

Malia AnnR

lll' szczegółowy zakres rzeczowy zadania publicznego proponowanego do realizacii
1. Krótka

charakleryśtyka zadania publicŻnego

W runach zadania zorganjzawane zostaną warcżaty kulinarne dla mieszkańcóW Gminy

sżum,

związane z tradycją ŚWiąt Wielkanacnych'

walsżaty (16.l]l.bl. i 17'Il1'br') prawadzone plzez czlankinie
KGW Pastalin. Ciasta pa Wpieku stanawić bęą pocąstunek na podsumowanie WarcztatóW' W
rarnach warsżatów przeprowadzane będą róWnież konkursy: na najkdniej udekarcwany mazurek i
W ramach zadania zaplanawana dwa

naj'maczniejszą baŁę' o warsżatach mieszkańcy Gminy pawiadamjeni będą stosownyni afiszamL
Niezbędnym da rea|izacji prajektu jest zakup aprócz ańykułów spażywczlch róWnieŻ kuchni gazawaelektrycznej z elektrycznyn piekafiikien, blach da wypieku ciast' naczyń jednarazowych jtalerzy,
któle służwbędą nieszkańcam uczestnicącym

2.

W

tych Warsżatach i innych spotkanjach kulinarnych

opis potrzeb wskazujących na koniecŻnośćwykonani6 Żadania publicznego, opis ich przyczyn oraz

W dżsiejszych, trudnych dla integracjiczasach, pragniemy zarganizować wjelopakoleniowe warsztaty
kulinarne podczas których będziemy Wypiekać m'in' mazurki ibaby Wielkanocne'

Aby zrea|izować

to zamierzenje niezbędny jest zakup kuchni gazawa"e\ekrycznej,

sprąt AGD i MW aftykuły Żużyłysę

W

-

v^.iązku z działalnaściąnaszega Kała i śWiet]icy. zakupiony

sprąt stanawić będzie Wyposażenie zaplecza kuchennega przy śWietlby Wjejskiej

3.

blach i talerzy
w Postolinie'

opis qrup 6dlesatów zadania publicznego

Adrcsatem projenu są nieszkańcy gminy sztum, bez ograniczeń wiekowych'
W warcztatach przewiduie się udział ak' 50 osób'

4' UŻasadnienie potlzeby dofinansor,van]a z dotacj nwestyci

szczegóności ze

ązanych z realŻacia zadan a pub cznego, w
\łskazan em W ]aki sposób przyczyn sę to do podwyższen a standardu rea zacj
zW

Nle dotyczy

5'

lnformacja. cŻy

w ciągu

ostatnich

5lat

oferenvofelenci]) oirzymał/o:źymali1] dotację na

dof nansowan e inWeslycI zw az?I|ych Ż rcal zacją zadan a pLrblicznego Ż podan]em nweslycj. które zostały

dolac

dof nansowane, organu który udz e 1dof nansowania oraŻ daly oirzYman a

N

6.

je otrzynaliŚny

zakładane cele

'11)

datacii

realiu

acjiŹadania publicznego oraz sposób ich lealizacji

Celem zadanta iesl:
jntegracja spałeczeństwa \akalnego paprzez udzia1 w vlydalzeniu akob 5a asób' nieszkańcah nasŻe]

Gniny,
padtrzynanje tradyC]j l piele gnacja palskaŚci oraz śWiadamaścjnarada|!łei padczas Wspó1nych Vr'arsŻatóW
kUlinalnych. pa1aczanych z paczęstunkmr takich patraw wjelkanocnych lak: naŻurki i baby

7' [4iejsce realizacji zadania publicżnego
PÓstalin' gmina sztum' śwjetlica Wiejska j kuchnia Koła Gaspadyń Wiejskich

W

Pasta]jnie

8' opis poszczegolnych działań w 2aLtesie realizacji zadanta publ'cznego'rj

1 PrŻekazanje jnlalmacjjo planawanyn hydarzeniu niesŻr'ańcam Gniny popŻeŻ p]akaty' zaproszenre na
p|otilu Facebaaka

iinne

- 4

ąadz''

2 Zakup niezbędnego upaseżenia. kuchnia gazato-e]ektryczna

Ż pjekarnikie]n

elektrycznyn, blachy da

eiast, artykułóW spozy||,Czych (naka' jaja cukiel np.) arar zakup nacŻ'|i jednorazawych i talerzy

poIrzebnych Cla Wspólnej .le9ustacii L|ypieków 4 gadz'

oryanjzacja jpEeprawadzenie WarsżalóW 8 gadz'

3'

1. Wypiekanie ttadycylnych ciast wielkanocnych'Warsżaty nr 1 -^1ypieki lńazurkóW 47adŻ'X5osób
- warsŻaty nr 2 -Wypieki Bab Wje|kanocnych-4 gadz' X 5 asób
5. Przygotowanie razliczenia i rozliczenie

zadania

5

godz

9. Harmonoo16mr3)

7"a"'Fp'a'71e'e"' n^a' e \ o\'ó(ióod,0'1ll',,a16 - )a'l'
Poszczegó ne działan a

W

Ofereni

Żakles e

rea Żowanego zadan a pub cznego]a]

poszczególnych

20|6

ub lnny podriiot odpow edz a ny za

dzialan e w zakresie rea zowanego zadan a
Pub cznego

1.

Przekazanie infornacji a

1A

151 2016

Wydarłeniu za panacą afjszy itp
2' zakup Wposażenia kuchnj
g azaw a- e I ekt ryc zne j, bl ac h d o
Wypjeku ciast' ań' spaż
3. WarsŻaly kulinarne
-

14, 16..t11.2416

pieczenje |'|azurkóW
piecŻenje Bab Wielkanacnych

16.111.2a16

17.lll 2016

5. Razlczenie zadania

3A.1112016

10. Zakladane rezultaty realizaci; zadania publicznegol5l

l

nt'D g

racj a

m ję

d 2y poka

l e n :awa

n

ie

szkań cóW g n i ny sztu m,

podtrŻynanie tradycji j pielęgnacja pa]skości poprzeŻ przybliżenie tradycjj ] kullury z|vjązanej ze śWiętani
WielkanacnyniW Palsce podczas zarganizov/anych WarcŻtalóvJ pa!ąĆŻanycl1 z ciekav',ymi konkulsami

d\a

lv' Kalkulacja pżewidywanych kosztów reaIizacji zadania publicŻnego
1' Koszlorys Że wzqlędu na lodŻaj kosztóWI

]

IV

4A

l2

5

t2

ó()

t

t2

9ó.t

180:l

.ł

śLljadcŻ€ń wolonladlsŻy

4Łja
ó('l
()Ó

.|

zt

.|

636 zt

2' P.zewidywane

tóóła finansowania zadania publicznego

Wnlosko!,rana k\,!ola dotacl
2 aoa Żł

Srodk

2

f

75,87

%

nansowe tĄłasne-/
..%

3

Slodk

f nansowe z ]nnych źlódeł ogóem (środkl ljnansowe Wymlen one
pk1 3.1 3 3J rl

31

npdl/iopalJ ao'- Óal -.aal ap a z1Fga'

32

ślodkif na]rsov/e Ż nnyc]r źIóde]'pub cŻ.yclr

(W

W

szcŻegó nościdotacje

państwa ub bLrdżetu ]ednoslk sar|orząd! ierytor a nego. fundlszy
ce owych środk z fundusŻy svukturalnych)l'
Ż b!dże1Lr

33
Wkład osobov/y lW lym ślviadczenia Woloniar

uszy praca spdeczna
24.13

ooołem (środkl,.\'ym en one

5

W pkt

1

.,b

1qaaa

4)

3. Finansowe srodki z innych zrode- pub'iczFych'ż

administracj
icznej l!b nnetjednostki sektora
J]nansóu pub cznych
N

aŻ,rra organU

pLrb

|\|

ż)

nJormacja o tym. cŻy
o przyzna|ie środkó\^/
zostal (-a)

lozpatrŻony(_a)
poz\'t\Ą!

n

je, cŻy 1eż nie

został(-a) jesŻcŻe

TAK N E].

TAK,'N E]
TAK]N E]

Termln rozpaiIzenla
w przypadku !!rr oskóW
(ofeń) nlerozpatlzonych

UVrag

przy ocenje kosztorysu
' które mogą m ec znaczenie

V' lnne wyblane informacje dotyczące zadania publicznego

1 Zasoby kadrowe prŻe$'idywane

do Wykolzysta]r a plŻy rea|Żac] Żadan a pUbl cŻnegoŻŻ]

Zadania rcalizav/ać będą cŻłonkinie KGW Poslolin, któle h, ubjeglyn raku zrealizawało pro|ekt
''spatkanie Wigilijne d]a nieszkańcóW Grniny sztun.' Wspólna rca]iŻacja ipozytywny odbiór

tej

inicjatywy plzeŻ njeszkalicóW zaktywizawała czlankinie nasze!]a Kala ljo ka]ejnych działa!1'

2 Zasaby ęecŻowe alercntalofe
W s pa tka

n i Ll

wy

l<a r'z!-

re

ntów]] prŻew

sta ne z o sta

dylvane do Wyko rŻyslan a p rzy rea zacjl zad an a':],

n q :

zap]ecze kuchenfie śvJictlicy l/liejskiej celeln przeprov!adŻenią waBztató\]ł,

sprzęt ACD i naczlnią
- sprzęt AcD (n1.in', n1ikser, miski,
-

s kł a d

ek czl

a n kÓ

szk]an]<i, czajnik bezprze\\rodowy, \jJarnik itd.) zakuplal]y ze

w s ki c h Ko La.

3. Dotychczasowe dośWadczenia W rea Żac]j Żadań pLrb cŻnych podobnelo lodŻaiu (Że wskaŻan em które
Ż lych

Żadań rea zo!']ane byly We \łspołpracy z adm nistracją p!b czną)

Kała Gaspod}n Wjeiskich,'v Pasto|ini-A rna nale daśWjadcŻenle W rea]izacji zadań We współpracy z
Jednastkanj adńinistracii Publicznej. jednak bierŻe Czynny LdŻia! W prŻeg]ądach' konkursach
kulinan]ych i|\, impreŻach plenerawych celem klzewienia lakalnych tradycjj.

2015 KGWzrealizawało zadanie publ)cŻne

"spotkanie Wigiline dla MieszkańcóW

Zien sŻtun

koszl pro|ektu Wynosił 4877 zł, dofinansowanie 3857 zł prajek! zastał raz]iczony plawdławo jW

4

lnfoffnacja' cŻy oferenvoferenci-r pŻewidu]e( ą) zlecać realizację

mowa W

ań 16us{

7 ustawy dnia24 kwietnia 2003

'

o dzaja],lośc

za alla

pub iczn€go

oo/r''.L oJo

W tlyb

e' o któIym

c7r.go owoo-latJce

oświadczam (-y). Źe

1) proponowane Żadane publiczne W ca]ości mieści się W zaklesie dz]ała]nośc]pożytklr p!blicznego
of

erenta/ofelentów]':

2) W .amach skłacanej ofer1y pE ew]du]emy pobleran e/n €pob]eranie]]

op1at od adresatów zadan a'

3) oferen'oferencj1 iesli sa]' związanytn ) n n ejszą ofertą do dn]a

4)WzakresezWązanymzotwańynrkonkursemofeńWtymŻg.omadzeniemprzeiWarzanem
przekazy\]Vaniem danych osobo\łrych

a także WplowadŻanienr ch do

systenrów informaiycznych osobY'

których te dane doiyczą. z]ożyly slosowne oświadczenia zgodn]e Ż Uslawą z dnia 29 sierpn a 1997 I' o ochron e

danych osobowych (DŻ'

U z2oa2l Ń

1a1

'

paz. 926. Ż póŹn' zm

)

5) oferent/o{erenci- składający nne]sŻą ofe.le nie zalega tja)/zalega(ją)]]

z op]acanrem naeżnośc]ztytu]u

zobowiązań podatkowych/skladek na ubezpiecŻen a spoteczne'
6j dane okreś one W cŻęścil niniejsŻej oferty są zgodne z Krajowym Rejestrem sadowym/Właściwaew]dencją]
7) VvsŻystk e podane W ofelcie oraz z3]ąrŻn]kach Lnfornracje są Żgodne z aktla nym stanenr prawnym

ffł;{"łff

'ł..'
,.,.)

k:l'i

l1r.i . ł'('] l-

!-..1.1.! \.

)

l-'

l'iii

. l,

-

(podp S osoby !poważ|ione]

!b podpisy osób Upoważn onyclr
do składan a oŚwadeeń wo iw imien]u
Óferenla/ofeieIlów']

Data.

. .. !.".

-:. 'i-

l

za|ącz|

I

2

k

Kop a akt!a nego odp sLr z Kratovreqo PetestrLr Sadowego nnego reiesiru ub e,,viclenclz'
Kserokop a StaiL.]tL] Kołka Bo n czego Koła Gospodyń W ejsk ch W Posto;|ie

PośwadcŻe. e złoże|ia ofertyŻ'

Adnotacje Lrlzędov"e"

\i.P!tru.b|. \łIc5ll.

] Rod7!efi]Żidetji|eii]ednolubqje.e] /,ldl]'] pub]iłn)ch okleś olj\ch t lII .1 ultrl}ldti.2.1 kliel.ll ]00r l
Jzialaln.!J lż\llu lrubtj.zlcso i o !o]tnlżu'a.i.
'K!żd]Żolu.tńlsll.dla.).hoijlesłró]na| edsteni.i\.]ćdlir Koleini ot.rct.ido]a.Ż. ! t]łś.ilcPoli

o

pod\rllrc oŁj!*ralujac\.h pIŻ.PjsÓ$ ssz.Ż.eÓInoś.jślotrłż)sz.tieilUtd..]r..iot]]PQ$tcrjcdiod(r{]lg! iłr.}lne
dŻialajac. ni pod.I!\|je l]lŻ{isó!' n stoJLn](! PańJ*.] do K.ri.l. Kxlo i.kielo l Rzc.z]p.!P.]il.j Po]skj.j. o ston]nku
I]łńsI}e ćo
koś.io]ótr i Żn iąŻkós (\łlj'i]ou ].h !rra1 o gs,rirnc]ach ńoLnoscl śl|]iciia i *yarui!. ].żdi i.h..1.
'ni].h pr!u!Jz.nl. dliała]noś.IpoŻJ.kLi pUb1jcŻn.go. u.ario*Śkje lLub! slrr(o$e. ochornicŻe
n!1u1ol. ob.j|[].?
nleże
poż re ilxŻ jtne lY.]eż\ ŻJł]J.Ż!ć od|osić(lnia n)']e ]!b \łp]qć jiia
' l'..di. .eŻle tr]aś.n\ego re]eŚtln lub e}idfutr']i
iaki (posćb ol!..jŻa.jl lub pndnriLrl polqat
_ $'Żależt.!ci od I.!o. $ j.na
orjedlć' so]e. o l!b
edt.stka l\o']..ńi.nr \\]|e'rienie nic.bo|iaŻlrote \a]eż) $\pcl]ria jcż(]i zldJ|rc
ptb]i.Ż.e |I!poto( . do 1ealiŻ!.]i n. b}c rea]iz.*a.e $ oblebie da e] lćdno\lki

tl'

'

DoIJ.Ży otdŻja]$1 teleto(!dr. p]r.Óteł ijnny.h iedn.sl.k.l:.tiŻ1.yin\ch o]'ele La

t\

\t]leŻ\ .kleś]a c/) podna}a
]l'. .|e!1! *spó]|ij'

'. i d . .d ..\ ",

: o|i\

!.?

\r]lzt !\|rhjić

le!

j/ldltje

/aiad) ou.ś]otc n 5lx1u(ie. Pell)omo.ni(No' plokulx.Ż] też !nn! NdŚIas!' Dot).z]

nrusi b\ć śpó]t\ l hannonog.enen

i loi/ll]l ien] \! |rZ\|!lku.lcfi) ńsP!]]tci tłlcŻ) $\]iazrc aLoktalti]
n(].dx a.\ ]] rleIlc s'l]lIa
' \\'h! n.n.srimiĆ |aież\ pod.ri tennii\ ]o/|o./ec]a']irdŻ}
]/il.ń./e.ia to\Z.ucgćtn].| i]zill .rrz ]icŻb!\c ok]c!].nie

aDdŻiiI

iŻił].! l l.jn..lr 1..liŻ..]i z.d.nii I

bLj.Żte_!.

]i.Żb! śti!d.ŻJr UdŻio1rn!.]r I):odnI$1n' Dierię.Żnie.1i.Żlr! łJI._r!Iinl]
]' 1]|js /g.dn! Ż lov1o'.i: j.
l' Ne]eŻl ol iśxćŻak].dxte 1eŻ|]nI} Ż.dłt].
|!h i.ltegn .Ż\ beda l^\.lle orJ/ tr Jtrkim śopIru ltiL]]/i!'l.l /.rdlr|ia

]lll].Ż!ni;ied.I.ŻljfueniJl!!b]en]uś|o]e.lnćg.l!bŻirgidŻi.gÓt..sal\$nc\lutki
'' \ejeż] !{Że]ędlić trsŻ\s&ie p]ano{ale kosŻt\' l sZ.Żeeó]n!ś.j Ż.k!|! u\hl.! /ll'uJ]u rzcc7!.l]t.!ndlrr]

.:
no.
ti ri '
',
' \Jle7) \|rił. l,rv1) bc/Ijo!'edii,r" ^\rall|c 1ccl I] lealr^]s!tes! Ż .nir ttLb]i.Żnc!o
\\ Plz\Frdtu olirl\ s!pÓ]tej k.lerii o]'crcncl dllqczql d. lat]ilj rni{nu.jc o $loi.h kosŻI3.h'
: \.le7\
lpiś!ćk.śŻI)Ż}iąŻane z obJ!:a i .dnrilris!!.ia l.x]izo!1ane.s. iaL1ltiir. ILóre /trii]/ane ia
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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

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

