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PoUczENlE co do sposobu wvoełniania ofeńvi
.-.'
clertę rależy Wypełnić WyłącŻnie W biavch pustych polach, zgodnie z in5trukcjami umieszczonymi przfposzczególnycń iolaćh-'
c'az w przypisach.
ŻaŻnacŻenie gwiazdką, np':,,pobieranie*/njepobieranie*" oznacza, że należy skreślićniewłaściwąodpowiedź, pozostawiając
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praWidłoWą' Przykład],,pgbi€ra{łeś/n jepobieranie*".

l. Podstawowe informacje o złożonejofercie
1. Organ administracli publicznej,

Urzqd Midstd i Gminy Sztum

do którego adresowana iest ofeńa
2. Tryb, w którym złożono ofertę

3. Rodzaj zadania publicznegol)

4' Tytuł zadania publicznego
5. Termin realizacji zadania publicznego2)

Art' 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003

r. o dziatalności poźytku
publicznego i o wolontariacie
Kultura i ochrona dziedzictwo narodowego, rozwój świadomościnorodowej,

obywqte lskiej i kultu rowei.
Festyn z okazji 800-lecia Parafiiw Postolinie i600łecie sztumu
Data

Od dnia podpisania

Data

rozpoczęcia

umowy

zakończenia

30.07.2016

ll' Dane oferenta (_ów)
1. Nazwa oferenta (-ów}, forma prawna, numer Krajowego Reiestru sądowego lub innei ewidencji, adres siedziby oraz
adres do korespondencii (ieżelijest inny od adresu siedziby)

Kółko Rolnicze _ Koło Gospodyń Wiejskich W Postolinie,
KRS 0000369549,

siedziba: Postolin 68, 82-400 Sztum

2. lnne dodatkowe dane kontaktowe, w
tym dane osób upowaźnionych do
składania wyiaśnień dotyczących oferty (np.
nurrer te efonu, adres poczty elektronicznej,
nurner faksu, adres stronv internetowei)

Elżbieta Wysocko
tel. 72i774916
e - m o i : e I z bietawy socka
I

79 @ w p.

pl

lll. Zakres rzeczowy zadania publicznego

1' opis zadania publicznego proponowanego do realizacji wraz ze wskazaniem, w szczególności celu, miejsca iego
do wvkorzvstania wkładu osoboweeo lub

romach zadonio planuje się orgonizdcję Festynu dla mieszkąńców Miasta i Gminy sztum w dniu 10 lipcą 207
rafio p.w. św.Michało Archonioło w Postolinie (W sktad której wcl1odzi 1.4 okolicznych wsi) obchodzi
io swojego utworzenia' Również w tym roku swoje 600-lecie obchodzi mia|to sztum. Te dwa jubileusze
i no swój doniosły charokter wymagojq odpowiedniej oprawy, poniewoż przybędq do nas mieszkańcy Gmin
wspólnie świetowaćto Wvdorzenie oraz

kościele w Postolinie, po częścioficjalnej zaplanowono festyn na boisku wiejskim.
nodać tym Wydorzeniom szczególny charokter KGW Włqczo się w cołośćwydarzeń jubileuszowych
stanowisk z poczęstunkami: przy kościelepo uroczystej mszy śW'oroz no boisku wiejskim w
przygotowonie poczęstunku oroz powiadomienia o festynie mieszkońcóW Miosta i Gminy
plakaty i lnternet (portol społecznościowyFącebook).

jest reolizowane dlo mieszkąńców Miasta i Gminy sztum, bez ograniczeń wiekowych' Przewiduje
Ókoło 800 rsób.
zodaniu zaplanowano przygotowanie poczęstunku: chłodniko, pierogów, kiełbasek z grilla, ciast.
mieszkańcy ze swojej strony przygotujq również wypieki. Zakupione zostanq noczynio jednorozowe
potraw. ze względu na to, że częśćwypieków i innych potraw zostanie przygotowono wcześniej,
redlizocji zddania zdplonowano zokup lodówki, która Wykorzystana zostdnie do
potrow.

2. zakładane rezultatY realizacji zadania publicznego

realizocji zdddnia będzie rozwój świadomościnorodowej, obywatelskiej i kulturowej oroz
lokalnego poprzez wspólny udzioł w wydarzeniu dedykowonemu mieszkońcom noszej Gminy,
historii Postolina, sztumu o tokże cdłej Gminy poprzez odczyty historyczne zaplanowane podczas

lv' szacunkowa kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego

(W przypadku większej liczby kosztóW

i5tnieje możliwośćdodania kolejnych Wierszy)

Koszt całkowity
(zl)

Rodzaj kosztu

do poniesienia

do poniesienia

wnioskowanei

ze środków
finansowych
własnych' środków

z

dotacii3l
(zł)

pochodzących z
innych źródeł,
wkładu osobowego
lub rzeczowegoa)
(złl

tp.

L

z
3

4

1a00

zakup artykułów spożywczych

2000 zt

zakup naczyń Jednorazowych: ś't!ćca,tackl , miaeczki,

200

ręcznlkl pap, workl itp.

NosŻiy pży8oiowania potraw
claśta10 blach (72 god'lnyr t2 2ł) =
Plerogl (128 godz' x 12 zt)=1536żł

chłodnik {3s x

s

żl

zakup lodówki

12

'łl
'ł
Plakał, zakupy (20godzln x 12

1800 zl
2o0o zł

rl

2-A2o

200

zl

zl
2,820 zt

864.t

=420

zł)

organiza.ia stoisk oraz i.h obsłu8a (70 Bodzln x 12 zł)
Rozllczenle ololektu 15Podzln x 12 zł)

Koszty ogółem:

zl

24o Żł

24O

840 zł
72 2ł

84O zt

7z

7.97ż zl

4,000 zt

żl

3.972 Żł

oświadczam(-y), żei
1) proponowane zadanie publiczne będzie realizowane WYłącznie w zakresie działalnościpożytku publiczne8o oferentaj
2) w ramach składanej oferty przewldujemy p€bł€re{cłe*/niepobieranieł śWiadczeń pieniężnych od adresatów zadania;
zgodne
3) wszYstkie podane W ofercie oraz załącznikach informacje
aktualnym stanem prawnym
i faktycznVm;

są

3)
WańośćkosŻtóW ogółem do poniesienia z dotacji nie może przekroczvć 10 ooo zł,
a)W przypadku wsparcia realiŻacji zadania publicznego.

z

4) oferent*/9fureF€i!

podatkowych;
5) oferent*/efefen€i!

składaiący nini€jszą ofertę nie zalega Gją)-/*aĘa-HąP z opłacaniem należnościz tytułu zobowiązań
składa.iący niniejszą

ubezpieczenia społeczne.

(podpis osoby upoważnionej
lub podpisY osób Upoważnionych
do składania oświadczeń woliw imieniu
oferenta)

ofeńę nie zalega Gją)*/*aĘa-(_idc z opłacaniem należnościz tytułu składek na

-*$tsl!$$$"
u$"$&t""'

zalacznik:
W przypadku gdy oferent nie jest zarejestrowany

w

Kra'iowym Re.iestrŻe sądowym

oryginałem kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji.
Kserokopia statutu _ potwierdzona za zgodnośćz oryginałem kopia.
z

o,t .9.!.,!)6-'..łA46.l..

_

potwierdzona

za

.

zgodność
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KÓŁKA RoLNICZEGo KoŁA cosPoDYŃ wIEJsKIcH

w,

I.

NAZWA SIEDZIBA I Tf,REN DZIAŁANIA

sl.

l' Kółko Rolnicze - Koło Gospodyń Wieiskich w
pane w dalszej części Stafutu
Rolnicze''

jĆst dobrowolną niezal€żną
',Kółko
i samorządną sPołeczno ' zawodową organiacją rolników ind}vidualnych,
działającąna rzecŻ eiękŚzenia produklwności gospodarstw rolnych omz
popras] malerialnego i ku]turalnego poŻiomu 4cia wsi'"
2' Kołko Rolnicze.jako organiracj a n;Ćzależna od organów administracji
żądowej i jednoslek samożądu teryto.ialnego oraz państwowych
i społecznychjednostek o.ganizacyjnych ior83nizacji _ replezenluje i broni
całoksztahu zawodowych i społecznych iltercsów rolników ind}Yiduainych'

92.
jest nieograniczony'
' Czas mrania Kółka Rolniczego
2' Kółko Rolnicze działa.a Podstawie Stafutu uchwalonego plzez
]

walne
oBz ustsqf o (Polecmo-za$odow)ch
or8anizacjach rolnilów (Dz' U ' z ]98? roku Nl32, poz'217 zPó^iejszyfri
zm'anami) nanei dalej Ustzwą
]' sie.ŁibąKółkJ RolnicŻĆgo.je5t
a

lel€nem

dżiałanias.'łeĆtwo

woiewódŻwo pońoNkie'

s3.

l ' Kółko Rolnic4 jesl członkjem:
1) Grnin.ćgo Związku Rolnikóu Kołek i olganizacji Rolniczych

2) wojewódzkiego ZwiązkD Rolnlków' Kólek i olganizaĆji Rolńiczych
zsiedzibąw 80-874 Gdańsk tl' Na StÓku Nr 53/55.
3) Kniowego Żwiązku Rolnikóu Kółek i orgaliŻacii Rolniczych
z siedzibą w Walszawie'
4) Kółko Rolnicze może być członkiem sPołdzjelni
2' Kołko Rolnicze może być członłiem innych organiacji'
]' Kółko Rolnicze ma prawo korzystać z pomocy eiąŻków i or8aniacji'

klórychjecl cŻ'on\'er'

]l' '. 'i'o')ś'''łl'|

t''

''L]]}''ł'{r:''' '''

\a'll
1

'L'']

Ą

1l.

CELE. ZADANIA

I

śRoDKIDZIAŁANIA

l' Celem Kólka Rolniczego jesl
]

)

s4.
I

ut]'rłalanie własnościi prawa dziedziczenia

indl

dualnych gospodaBlw

2).ównoPrawne fEkowanie awodu rc]nika z ibnymi grupami awodoł}mi,
3)obro'a Praw i ińeresów zwodołych' materialnych. socjalnych
i kulturalnych rclników indwidualnych oraŻ ich rcdzin,
4) rc4ój ind}vidualnych gosPodarsLw rclnych i waost icb produkBvności'
5) Żapewnjenie opłacalnościprodukcji rolnej i ńalezytego ryposażelia
rolnictwa w środkiprodukcji'
6) popńwa rnalerialnych, socjalnych i oświatowo_loltumlnych warunków
pracy i zycia ludności rolniczej.
7) troska o dobro i roNój wspólnoly mieszkańców w tym obrona słusaycb
interesów osób' rodzin igrup sPołecznych.
6) podtżymywanie tradycji Mrodowych' pielęgnos2ńiĆ polskościoru
rcryoju świadomościnarcdowej' obyrvate]Śkiej i kultu.owej,
9) or8anizowanie imprez mających na celu upowŚzeĆhnianie kultury' sŹuki ,
ochrony dóbr kultury, tEdycji narodosfch i re8ionalnych.
l 0) dbałośćo kulturę' tradycję. dŻiedzictwo prz}rcd'icze i kulfurowe
wspólnoly ]okalnej,
l l) Podejmowanie inic.jatyv zakesie realizacji zdań po4aku pttblicaego,
l2) podejmowanie działań na rzecŻ ekologiiiochrcny zwierząt oraz ochrony
lokalnego dziedŻictwa przy.odniczegÓ.
] 3) uczestniciwo w organizowanych prŻez organ administlacj i publicznej
konkuBach ofelt na realizację zadań połtku publicznego,
l4)podejmowanie dŻiałań na rzecz roąoju turysb/ki i kajoaawŚtwa oraz
organizowfuie $fpoczynku dla dzieci i młod'ezy'
] 5) iitegńcja j aktywizacja mieszkańców wsi'
ló) szerzenie kultury kulinmej'
l7)podejmowanie działań o tematyce proŻd.owohej wśród nieszkańców wsi'
l8) upoq"Żechniańte kullUry "4.z1e_. spońl floeac_i

$s

Kółko Rolnicze roztacza opiekę nad młodŻieąijej prłsposobieniem
zdwodo{ o-społel Żn) m do prdc) $ to lnicru ie i na u s' oE/ q
'plerd
uczestnictwo pŹedstaY'icieli ńłodziezy w działalnośc;or8aniŻacji kółek

s6.
akĘsu adań Kółka Rolnicze8o laIezy

Do

'

l

w szcze8óIności :
RePrezentowanie potŹeb omz inle.esów awodoŃ]rch i spolćcznych
rolników indylvidualnych wobec organów adminislracj; !Żądowej i
jednostek samożądu terytorialne8o oraz pańslwoł}ch i ŚpołĆchych
jednostek organiŻacyjnych działających na rzecz.olniclwa i wsi

wpływanie na obrót i goŚpodarkę zieńią o.aŻ och.onę i Loaój własnośc;
ind)ryvidualnych gospodarshł'
2) wspófudział w kształtowaniu decyz.ji lokalnych władz w zakresie ochrony
gruntów rolnych' goslodarki wodnej' nasiennicMa i hodowli nierzą1'
ochrony śrcdowiska naturalnego'
:] ) przeprcwadzenie przez upowaźliolych Przedstawicieli Śpołecaej końtroli
placówek skupu prodDktów rolniczych oraŻ iednoslek organiacyjnych
obsfugi lolnictwa i wsi wraz z w}s!ępo\łaniem z odPowiedńińi wńioŚkami
w sprawie usprawnien;a w tych dziedzinach,
1) podejrnowanie interwenc.ji w sprawach indywidua]nych członków i ogóiu
rolników w przypadkach pEewleklego 1ub krzywdzącego ich załatwian;a
przez organa administracji oraz organizacjĆ obsfugi wsi i rolniclwa'
l )

2'

Roryłmie róaych fom współdziałmia rolników

i członków ich rodzin.
zmie.zających do wzrostu produklłvnościi dochodowości ich gospodalstw
oraz Pos!ęPu gospodarczego, społecznego ikultu.alnego na ws;' a takżę
ksztahowalia społecaych wzorców postępowania ; poslaw obvatelskich
_ w szczegóIności poprzez :
1 ) działanie na rzecz podnosŻenia społecŻnej ran8i i 8odnościzawodu
2) upowszechnianie wiedz/ zwodowej i społecaej wśród rolnjkół,
gospodyń wiejskich i młodziełrolniczej z Pomocą terĆnowej służby
rolnej i przodu.jących rohików'
3) rozwłanie i wdmżaiiĆ postępu rolnicze8o, tecbnicznego isocjalneBo
i ind}Yidualnych gospodarstw rolnych ; w gospodaNlwach domołych
rolników' upowszechnianie osią8nięć pżodujących rolników i gospodyń

wiejskich,
4) prowadzenie sze.oHej dz;ałalnościoświatowo-rychowawczej
; kulryvowanie resionalnej kuhury ludowej,
5) uduielanie pomocy rodzinorn wiejskiń w w}chowaniu iksŹałceniu
dzie.i i młodzieżłoftz zaPewńieniu im właściwćgowypoczynku'
6] inlcjosanie. sniosko.ani< i q spolu, z.r'ńic7enie w l ozwoju
i zaspokajaniu potrzĆb socjal.o-b}'low}ch' zdrcwotnych' kultlralnych'
oświarowych i wypoczynłowołurystycznych ludności wiejskiej'

3

7) podejmowanie działań na rŻecz poprawienia stanu zdrowia ludności
wiejŚkiej orżopieki społecaej na wsi'
8) podejmowanie nieŻbędnej działalnościgospodarczej' usfu gowej'

3'

socjalnej ihandlowej,
9) prowadzenie członkowskiej Kasy Zalomogowo_Połczkowe.j'
] 0) organiŻowanie klubów' zespolów cŻ}telnictwa prasy ; książki oraŻ
rozpos5Ż(hnidnic plds) i lilcralJ'] lol1icze,'
W przyPadku. gdy interes rolńka indywjdualńego te8o rymaga, Kółko
Rolnicze może wyst@ić na zasadach awartych w Kodeksie pos!ępowania
adft inistracyjnego z żądeiem wszczęcia posrępowania administracyjoego
w okeślonejsprawie' Pźedstaw;ciel Kółka może być pełnomoc.ikjem
rollika w sprawach eiązanych z prowadzeniem gospoda.stwa'

s7

Kółko Rolnicze realizuje powyższe cele izadania pżez :
]' U.zĆstnic{uo swoich przedstawicie1i samorządowych w organach
statuto$ach organizacji, których iest członkien iaktywne wpbaalie na
ksŹahołaniu kierunłów ich działalności'
2' Uczes1lictwo swoich pŹedstawicieli w kszlałlo\łaniu postęPu
8ospoda.cze8o'społecae8o,socjalne8o, kultu.alnego i oświatowego
rolników ind}vidualnych'
]- Przedkładmie oĘanom władzy i adminislacii rządowei omz państwołym
jednostkom organizacyinym a także orgańiucjom społdz;elcąm i innyn
powołanym do wykon}qania adań na źec2 .olńiclwa
indywidualnego, bezpośrednio lub za poślednic1wem &iązków ro]n;ków'
kółek iorganizacji rolnicŻych _ wnioskóu opińi iżądań w sprawach :
l) opłacalnościw produkc.ji rcInicŻej - ksztahowaniasię cen skupu i
sprzedazy produldów ro]nych w stosultu do cen na środkiprodukcji
rolnicŻej i inoych produktów pŹemysłowych oraŻ cen na usługi d]a

2) należytego ł}posażenia rolnictwa indywidualnego w śmdkido
produkc.ji,
]) zasad właściwegorozdziału i rykorzyslania deficylołych środków
p.odukcji ńaszyn i narzędŻi rolniczych. nawozów ńineralnych' ś.odków
ochrońy roślin'materiałów budÓwlanych i imych.
4) ustalanja zasad i warunłów konlraklacji produkcji roślinnej i zwieracej'
wywi|*}vania się insĄłucji kontrakujących z zobowiąań umownycb'
Nłaszcza pżez dosiarczanie określonych środków produkcj i'
zPewnianie pońocy finansowej' agrotecbnicznej i zootechnicznĆj.
preńii pienięźlych i żeczowych'
5) rzeczowych ubĆzpieczeń rolnych. systemu podatkowego i ked}towego

ind]Tidualnych 8ospodaś'w rolnych'

ó) właściwegorozwiąz}ryanja spraw socjalnych i kohuralnych ludnośc;

4

wiejskiej : ochrony Żdrowia' zabeŻpieczenia socjalnego, rent i emeqĄur
ludlości .olniczej' ronoju oświary,kultury, sporlu. łyPoczynku oraz
turysryki.
' w przypadk]ł gdy Śalowisko

s6.

zajęte pŹez właściwyorgan' j ednostkę
organizacyjną . o klórych mowa w { 7 ust' 3 nie zadawala Kółka Rolniczego,
noże ono *nieśćsPżeciw do właściwegoolgaDu'jednostki organjŻacyjnej
bądź organizacj i wyższego stopnia'
2. w przypadku' gdy w sPrałie nie zostanie osiąanięte porczuńieniĆ w trybie
przewidzianym w art. 6 ust. 2 orŹ ait' 7 i 8 ustaur, a ich Puedmiotem są
istotne spra}y i ;nleresy rohików' dla poparcia swoich żądań Kółko
l

jżko środek sfjątko*1 może podjąć akcję Foleśacyjnąz zachowaniem

warunków określonych w a.L 9 ustav:/
3' Akcja proteslacyjna' o któ.ej mowa wust' 2 może być podjęla na podstawie
uchwały ogólnego Zebrańa Kółka Rolniczego. przyjętej większością głosów'
4' Podjęcie akcj i prcleśacyjnej ł}magaponadto poroamienia z u'łaściłym
Związkiem Rolników' Kółek i organiacji Ro]niczych w}ższego stopnia'
członkien którego jest Kółko Rohicze'
III.

cZŁoNKowIE' IcH PRAWA I oBowIĄZKI
se.

l' członkiem Kółka Rolniczego noże być

:

osoba prowadząca inĄavidualne gospodaBtwo rolne jako je8Ó
właścicieI.posiadacz lub ułtkownik'
2) pełnolehi .r.łonek lodziny rolnika ł}mienionego w pkt' l' pracujący
przez nieso Aospodarsttr ie rolnym,
]) osoba' któń pŹekazała gospodarstwo .olne za emeryturę lub rentę.
4) osoba zwiąana bezpośredn;o z rolnicbvem z uwa$ na chaEkter swojej
1)

2. Decyzję o przyjęciu w poczet członków podejmuje ogólne Z€branie Kólka
RolnjcŻeao na Podstawie pisemej deklaracji na najbliższym o8ólnym

Zebraniu po złożeniu p;sem.ej deklaracji członkowskiej'
]' w prrypadku nie przyjęcia na członka' Zarząd Kółka Rolniczego
zobowiązany jes! w lerffinio l4 dnipowiadomić zainleresowanego' klóremu
słułprawo do odwołmia się od decyzji do Wahe8o Żebmnia w teminie
l4dni od chwili powiadomienia.

s 10.
i ' Utrala członkostwa w Kółk! Rolniczym następuje na skutek :
l ) wystąpienia Ż Kołka Rolniczego' doszonego przĆz członka w

fomie

:)

oświadczĆniapiseńnego bądŹ do protokółu'
2) wyklucenia' w przyPadku nieB)aiąąvania się członka z obowiązlów
]) z8onu cŻłon-ka Kółka Rolnicze8o'
2' ZarŻąd Kołka Rolniczego zobowiązany jćsl w terminie ] 4 dni powiadomić na
piśmiezainteresowane8o o rykluczeniu z Kółka Rohiczego. wykIuczonemu
członkowi pŹyslugujć prawo odwołania się od uchwaly ogólnego Zebrania
do walnćgo Zebrania Kołka Roln;ctgo3. członek moż wysĘPjć Ż Kółka RolńicŻego w każdym okresie.
4' Rozliczelie z t),tułu wniesione8o udżałuz członkiem' hóry wystąPił z Kółka
Roln;czego lub zosŁał z niego wyklu.zony, następuje w ciqgu lrzech miesięcy
od daty zatwierdzenia bilansu a len rok, w klórym członek wystąrił' bądź
został wyk]uczony z Kółka.
$

l

'

rr.

członek Kółka Rolniczego ma P.awo :
l ) i}cu estniczyć w zebran;u Kółka Rolniczego z głosem decydującym'
2) wybierać i być wybiemym do organów Kólka Roln;czego, a lakże do
or8anów organizacji i eiązku' kórego Kołko jest członkiem'
]) korzystać z pomocy Kółka Rolniczego oraz związków rolników' kółek
i orsaniacji rolniczych w ocbronie s$rch praw w przypadku ;ch

ieiązków rolników' kółek
.d.houego'
l or8dnl/ac]i rolnic4ch Ż dorddj.J
fomoc) pldqręj
i socjalnej oraz ich tądzeń kulturalnych; i.nych,
5)wnioskowaćw sprawach kierunków i zakrcsu działalnościKółka
Ro]njczego' społdzielni Kółek Rolniczych oraz eiązłów rolnikóu kółek
i orsanizcji rolniczych,
6) uczestniczyć w podŻiale nadwyzki bilansowej'jeżeli Kółko Rolnicze
Prowadd działalnośćgospodarczą
4) lorzys1ać w ramach Kołka Roln;czego

s 12.

członek Kołka Rolniczego obowjąrany jesl :
l) brać czymy udział w pracach Kołka Rolnicze8o.
2) stosować się do postanowień statulu i uchwałorganów Kółka Rolniczego'
3 ) opłacać obowiązkową składkę członkowską
4) troszczyć Śię o dobro Kołka Rolniczego i.jego siały rozwój organizacyjny'
2. członek Kdka Rolniczego uczestnicry w pok)Vaniu strat Kółka (ieżeli
Kółko Rolnjcze Prowadzi dŻiałalnośćgospodarczą), do wysokości
adeklarołalego udziah.
l

'

(:

tV. sIRUKTURA

oRGA\lZACYJ\A KÓLKA RoLNlczLco
s 13.

w ranach Kółka Rolniczego

mogą działać :

Koło Gospodyń Wiejsbch
2) Koło MłodŻieą Rolniczej
]J sPecjalistyczte Koła (sekcje) branżowe oraz ime zespoły (8tuP})
1

)

$ 14.
]

' Koło cosPodyń wiejskich jest wyodrębnionąjednostką oĘanizacyj ną Kółka
RolnicŻego i działa na podstawie slaluu Kółka Rolniczego o.az uch'valonego

p.Żez siebie regulaminu.
2. Koło Gospodyń wiejskich ma swoją reprezentacj ę we wsąsthch
stafuloŃych organach Kólka Rolniczego.
3. Koło Gospodyń wiejsHch w szczególności broni praw! repreze uje interesy
działa na Źecz poprały s}tuacji sPołeczno-zawodowej kobiet wiejskich oraz

i

$ ls.
Koło Młodzieży Rolniczej jes! tworzone przez gru!ę osób prowadzących
gosPoda6rwa samodzićln;e bądź z rod2jcafri i działa na podśawie statutu Kołka
Rolniczego i uĆbwalonego prŻez siebie regulaminu.
RĆ8ulanin Koła Młodziezy Rolniczej może Przewidryać udŻiałwjego
działalnościmłodych rolników nie będących członkami Kółka Rolni.zego,
a eiązanych ze środowiskiem wiejskim z uwagina charakter wykon]vanej
$ 16.
SpecjaliŚtycae sekcje (koła) bmnŹowe oraz innę zespoły (grupyi członłowskie
organizowane są na zasadŻie dobrcwolności PrzeŻ rclników indywidualnych,
wedł4 zainteresowań dla ochrcny ich interesów. Działają one na podstawie
siatutu Kółka Rolniczego i uchwalonego plzez siebie regulaBinu'

V. oRGANA KÓŁXA

1.

RoLNIczEGo

organami Kółka Rolniczego są:
]) walnĆ Zebmnie'
2) o8ólne zebraDie
3) Komisja Rewizyjńa
4)

s 17.

Zażąd

Kadencia wybranych organów trwa 4 lala'

/

WALNE ZEBRANIE
$ 18,
jest
] - walne Zebmn;e
zwoływane PrŻez Zarząd Kóka Rolniczego raz w roku.
Ponadto Zarząd zwłasnej inicjaB,ł]r' lub nawniosĆk co najmniej ]/3 liczby
czło.łów Kółka na wniosek Komisji Rewizyjnej' bądź na pisemne żądanie
'
właściwegoZwiązku Rolników. Kołek i organizacji RolnicŻych' Żwołi]ie
NadzNyczajne walne Zebranie. NadŻł}czajne walne Zebranie musi być
ryołane w ciąau dwócb ty8odni od daty złożenia Miosku. walnĆZebmnie
wybiera pŹewodnicącego Żebrania'
2. w walnym Zebraniu z głoseń dĆcydującym ucŻestniczą wszyscy członkowie
Kółka Rolniczego oraz z głosem doradcŻym osoby zaproszole. Rolnicy
z lerenu działalnościKdka Rolniczego mają pmwo uczeshiczyć w
obradach, jeżeli zebranie nie postanowi inaczej'
3' walne Zebranje może podejmować uchwały' Pży obecnościco najmniej
połowy liczby członków
4. w Pźypadku'je2eli walne Zebranie nie dojdzie do skutku 2 powodu b.aku
Ę Ta8anęj lic/by c/łonłós Rolka. $ nd lc!n) m q y/nacŻonym lera'nle
jćsl ono władne do podejnowania uchwał' jeże1i ucŻeŚtniczy w nim co

naimniei 1/3 członków'5. Uchwały na walnym Zebraniu zapadają zwykłąwiększościąałosów w
głosowaniu jawnym' z wyjątkiem pżypadków wymagających większości

6. wybo.y organów Kołka Rolniczego wynienionych w $ I7 usl' l pkt 3 i 4
odbywają Się w głosowańiu tajnym.
7' odwołańie cŻłonków o.ganów w}ńienionych w ś17 ust' 1 pkt ] i4 pŹed
upbTem odb)Ya s;ę większośc;ą:/3 głosów walnego Zebrania w

glosowaniu tajnyn.

s 19.

f

Do kompetencji walneso Zebrania nale4 :
l) uchwalanie statutu oraz dokoryaanie j ego zmian,
2) ocena dŻiałalnościKółka Rolniczego omzudŻielenie skwitowania

Zalządowi'

3) uchwalani€ planu działalnościKołka Rolnicze8o'
4) ustalanie ł}sokościskładęk członkowskich orŹ

l'.l7i2łów i wkładów

u sad wnosŻenia

5) ucbwalanie budżelu i najwyżsŻej sumy zobowiązań Kółka RolnicŻego oraz
dokonlvanie podziatu nad\azki lub sposobu pokrycia stmt w przypadku

Prowadzenia dŻia]alności gospodarcuj,
6) wybieranie iodwoływanie Zażądu' Kon;s.jj Rewizyjnej. bądz
poszczególnych ich członków oftz deleg^róŃ na zjazd Związku Rolników'
Kdek ioĘaniucji Rolniczycll a takŹe pełnomocników na walne
Zg.omadŻenie społdzielni' członkiem kórcj jest Kółko'

ł

dysponowai€ majątkiem K,ółka Rolniczego'
8) Podejnowanie uchwał o prrysą)ieniu lub u7stąpieniu Kółka Rolniczego
Że spółd7ielni Kó']ek RolnicŻych i inn)ch or8anirlcji'
9) uśalanie kimnków rykorzystdia lvszelkich funduszy Publicaych
z uwŻ8lędnimiem potŹeb socjalnych wsi'
]0) przyjmowanie sprawozdań swoich przedslawjcie li z ;ch działalnoścjw
7)

orsanach i orsanizacjach,
l l ) roŻpalrywanie odwołań od decyzji o8óln€eo

Rolnicz€go'

Zebrania i zarządu Kołka

l2) dokonywanie zmian w składże zarądu Kółka Rolniczego'
l3) Podejmowani€ uchwa]y o rozwiązaniu Kołką Rolniczego'
l a) oancz€nie
najwyżsćj sumy zobowiązań jaką może aciąlnąć Kółko

oGól,NEZEBRANrE
s 20,
I. o8ólne zebEnie kółka rolnlczeEo
ZAżąd\\ zal€żności od polŹeb.
^ołuje
2. Do ogólnego Z€bBnia stosuj. się odpowiedńio posbnowienia śI 8 ust.
2.3.4.5.ó'

s2l.

l .

Do zakresu dzjałań ogól.ego zebrania naleł :
l ) podejmowanie uchwał w sprawacb cz.łonkostwa w Kółku Rolnicz/m'
2) Podej'nowan;e uchwał w sprawach działalńościKołka Rolniczego
w ramach upowgżJiei waln€go Zebrania'

KOMISJA REWIZYJNA
s 22.
' Komisja RewizyjnajeŚ or&nem kontrolnym Kołka RolnicŻego'
2. Komisja składa się zconajmn'ej z] członków' w tym z : PŹewodnicącego
i dwóch zas'ęl)ców.
3' Uchwaty Konhj; R.wi,/jnej zapadaj ą zwykłą większością głosów, przy
]

obecności co ńajmniej dwóch osób'

sx.
l

zakesu działania Komisji Rewizyjnej należy :
pŹ.prorładŻenie
I )
kontroli całokŚztahu ddłłalnościK''kĄ Rolniczego'

' Do

i

koltrla

działalnościZaŹądu i PrzestŹegania !Źez członków obowiązków
i zasad slalutowych,
3) składan'e na walnym Zebranju sprawozdania z kont oli d'atalnościKółka
RolniĆzego. plzedkładanie wniosk! w sprawiĆ udzielenia skwitowania
2)

Konisja Rewjzy.jna przy trf,kon}vaniu s}ych czynności może wlioskować
o powołanie Źeczomawców
3' Komisja Rewizyjna ma P.awo wnioskować o noła'ie Nad^ycŻajnego
Walnego Zebrania, ogólnego Zebl
Posie dze nia Zar ząd!'
2.

^iia,

zARZĄD
s 24.
Dzia}alnościąKołka Rolniczego między zebraniami kieruje ZarŻąd wybieran}
spośród członków na walnym Zebraniu' Zarząd składa Śię z co najńniej tżech
osób, w tym ; prezesa' wjceprezesa ] sĆketa.za. w skład Zarądu Kółka
Rolniczego WchodŻą : Plzedstawicielka Koła Gospodyń Mejskich i
pżedslawiciel Koła MłodzieŹy Rolniczej. wybranina walBym Zebr iu Koła
Gospodyń wieiskich oraz na ogólnym ZebraniL] Koła Młod'ezy wieiskiei'
$ 25.
l

' Do ŻakJeŚo <]Żiał^nia

zaźądu Kólk' Rolniczego należy :

l) kierowlnie dŻiałal.ościąKołkaRolńicŻĆgo' zgodnie ze statutem
i uchwałami zebrań Kołka.
2) repreZntowanie Kółka Rolniczego oraz sPołecao zawodowych intercsów
człoŃów i ogółu rolników na Żełnątrz,
]) eobvanie walnych i o8ólnych zebrań Kołka Rolniczego'
4) przedkładanie sprawozdm' projeków llanów i budżtów walnemu
Zebraniu omz okjesorych infomacji o8ólnych zeb.aniom Kółka
5) zarządzmie ńajątkiem Kółka Rolnicze8ow zakesie ustalonym uchwałą
walnego Zebrania oraz gospodarowanić fundLrszani Kółka Rolnicze8o
w granicach Planu i budżetu uchwalonego P'zęŻ walneZebranie'

proqad/eńie rachuńlouośc' l Dodslaso"ej dokulnenlac l o"gani/acyjneJ.
7) wyda\łanie legitymacji' zbieranjĆ składek członkowskich'
8) ztrudnianie i ealnianie pracoMików w przypadku prcwadzenia
działalnościgospodarczej'
9) organizowan;e kootroli społechej w zakesie obŚługi wsi'
10) decydowanie o wszystki.h innych spńwach nie zstfteżonych dla innych
organów Kółka' wyńien;onych w śl7 ust. l pk! ],2,3'
2. ZarzĄd Kólka Rolńcrego powiadamia Końisj ę Rewiryjną o swych
Ó)

/a

s 26.

Posiedzenia ZaŹądu odb)vają się w miarę potrzeb'
2. Uchwały Zarządu podejmowane sąw 8łosowaniujawnym zrykłą
większością8łosów w obecności co najńńićj połowy liczby członków
1.

vI. MAJĄTEK

sPoŁ[cZNY KÓŁKA RoLNICZEGo
s 27.

l

' Majątek Kołka Roln;cŻeeo pows1aje z :
l ) składek' udziałów i wkładów członkowŚkich' dochodów z działalności
gospodarczj i inny.h wpbvów własnych'

2)

dolacji' subwencji' apisów'

s 28.
1.

1.

oświadczenia woli' także w sprawach ńaiątkowych w imieniu Kdka
Rolniczego podpisują pod pieczęcią Kółka Rolniczego dwaj członkowie
ZaŹądu' w rym Prezes lub Mceprezes.

Kółko Rolnicze poŚiada

s 2e.
:

pieczęć okrąg]ą zawierającą napis K#ko Roln'cze W az z MN% siedziby
i gminy,
2) stempel podłużnyzawierający napis 1Kółko Rolnicze wraz znaNą
sjedziby. Urzędu Pocztowego Ż kodem i województweml )

l

s 30.
' Rozwiązanie Kołka Rolniczego możE nastąpić na podstawie Uchwały dwóch
kolejnych walnych ZebEń odb}tych w odstęPach 14 dni' podjętych
większością3/4 głosów' przy obecności co najńniej :/3 liczby członków

2' walne Zebmnie podejmtlje Uchwałę o likw'dacjiKółka RolnicZgo'
Uchwała powima zawienć :
l ) oŻnaczenie Kółka Rolniczego podlegającego 1ikwidacj i'
2) oznacŻe e
datora'
3) oaacrenie dnia otwarcia lilśłidacji'
4) oaaczenie temińu zakończenia działalnościKółka RolÓicŻego.
3' o wszczęciu postępowania w sprawiĆ likwidacji Kolka Rolniczego
iu cii
zawiadamia się woiewódzki Związek Rolników' Kółek i

l;k

org

lł

Rolniczych i oĘan Reiestroxy'
4' Z dłńeń otwarcia lih'idacji wygasają wszelkie upmwnienia pełnomoclików
Kdka Rolniczeso udzielone plzed tyn dniem.
5. Do obowiązków likwidatora nalezy:
l ) sporządznie bilan'u na dŻień oMarc;a i zakończenia
2) spoźądznie planu finansowe8o likwidacji (pleu pokfycia kosztów
działalnościKółka RolnicE8o w czasie likwidacji i planu kosżów)'
J) ścią8nięciewieŹ}1elnosci orŻz roz]icŻenie zobowiąrań'
ó' Pozos1zły mająlek zostan;e przeaaczony na cele, stosowlie do Ucbwał
ostatniego Walnego ZebraniaKółkaRolniczego'
7. sP|ata naslępuje prccenlowo 9osolłnie do ud7ialów

$31
obowiązkiem ]il-widatoE jest uwiadomienie orgaDu Ęestrowego
i wojewódzkiego związku Rolników, Kołek i organizacji Rolniczych
w Gdasku o zakończeniu likwidacji'
s 32.

Nad,łycajne walne zebranie Kolka Rolnjczęgo w
w

dniu-uchwala

wiejskich.

slaturu Kólka Rolniczego_Ko{a cospodyń

PODPISY
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