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Uchwałą nr 02/10/2014 Rady z dnia 20 października 2014r. w sprawie przygotowania III 
Zjazdu powołano Komisję Statutową, która odpowiedzialna jest za przygotowanie projektu 
zmian do Statutu Związku. 

Na spotkaniu Komisji w dniu 21 stycznia 2015r. o godz. 10,oo w Inowrocławiu przy ul. 

Jacewskiej 164 (siedzibie Związku) po dyskusji zaproponowano następujące zmiany: 

1. §1 ust 1 dopisać pkt 6) Stowarzyszeń młodzieży szkolnej i studenckiej kształcących 
się na kierunkach związanych z obszarami wiejskimi. 

2. §1 ust 4) zmienić na: Związek jest kontynuatorem i spadkobiercą tradycji Kół 
Włościan i Włościanek, Kółek Rolniczych i Kół Gospodyń Wiejskich zrzeszonych w 
Pomorskim Towarzystwie Rolniczym oraz Wielkopolskim Towarzystwie Kółek 
Rolniczych 

3. Dodać §1 ust. 5 o treści: Związek może nadawać godności honorowe oraz 

ustanawiać ordery, odznaki, medale i inne odznaczenia oraz przyznawać je z 

innymi tytułami, nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym, osobom prawnym 

i jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej, zasłużonym 

dla idei lub celów obranych przez Związek. 
4. Dodać §6 ust 4 o treści: Związek dla realizacji celów statutowych może prowadzić 

działalność gospodarczą w rozmiarach służących tym celom w postaci 
organizacyjnie wyodrębnionych zakładów lub jednostek, w następującym zakresie: 

1) Wynajmowanie posiadanych nieruchomości 
2) Świadczenie usług rachunkowo- księgowych 
3)  

5. §9 dodać ust.6 Koła Młodych Rolników oraz Stowarzyszenia młodzieży szkolnej  
i studenckiej kształcących się na kierunkach związanych z obszarami wiejskimi 

6. §17 ust 4 zdanie drugie otrzymuje brzmienie: Wybór organów Związku oraz delegatów 
na zjazdy…. odbywa się w głosowaniu tajnym, chyba, że Zjazd postanowi inaczej, 
określając sposób wyborów w regulaminie obrad Zjazdu 

7. §19 ust. 4 otrzymuje brzmienie: Rada Związku może dokonać wyboru w drodze 
uchwały przyjętej bezwzględną ilością głosów: 

8. §19 ust.1 uzupełnić: oraz do 5 osób z organizacji młodzieży szkolnej o profilu 
rolniczym 

9. §19 ust.2 pkt 1,2,3 otrzymują brzmienie: 
1) Prezydium Rady Związku 
2) Wojewódzką Radę Kół Gospodyń Wiejskich 
3) Wojewódzką Radę Młodzieży 

10. §19 ust.7 otrzymuje brzmienie: Uchwały Rady zapadają zwykłą większością 
oddanych głosów, w obecności co najmniej połowy liczby członków Rady. Tekst 
uchwały Rady dla swojej ważności wymaga opatrzenia okrągłą pieczęcią Związku, 
oraz złożenia podpisów przez Przewodniczącego i członka Rady Związku. 

11. §20 ust. 18 pkt.1i 2 otrzymuje brzmienie:  
1) Komisję samorządowo-organizacyjną 
2) Inne komisje, w zależności od potrzeb 

12. § 28 ust.2 stempel otrzymuje brzmienie:  Wojewódzki Związek Rolników 
Kółek i Organizacji Rolniczych 

w Bydgoszczy 
NIP 967-06-28-165; KRS 0000103621 
88-100 INOWROCŁAW ul. Jacewska 164 

 
 
 
 


