Zakładanie KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH 2012

Informacja
http://www.tarczasobieskiego.pl/index.php/blog/show/ko%C5%82o-gospody%C5%84wiejskich-jak-za%C5%82o%C5%BCy%C4%87-rodzaje-kgw-przydatne-linki.html
1.Krótko o Kole Gospodyń Wiejskich. (KGW)
Działalność współczesnych kobiet wiejskich w KGW, ich coraz większa wszechstronność dla wielu z
nich, to swoista forma spełnienia życiowych marzeń, spędzenie aktywnie wolnego czasu, oderwanie
się od codziennych zmartwień, rozwój na wielu płaszczyznach oraz samorealizacja. To także swoisty
sposób budowanie społeczeństwa obywatelskiego na obszarach wiejskich.

Koło Gospodyń Wiejskich to dobrowolna, samorządna, niezależna od administracji rządowej
i jednostek samorządu terytorialnego organizacja społeczno-zawodowa kobiet wiejskich,
działająca w ramach organizacji kółek rolniczych. Koła Gospodyń Wiejskich mają własne,
demokratycznie wybierane władze i działają na podstawie własnego regulaminu oraz statutu
kółek rolniczych. Koła Gospodyń Wiejskich mają status organizacji społeczno-zawodowej
rolników lub stowarzyszenia. Mogą ubiegać się o status organizacji pożytku publicznego.
Ponadto, jeśli posiadają osobowość prawną mogą zostać, na swój wniosek, wpisane do
rejestru podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. KGW może działać jako
jednostka organizacyjna kółka rolniczego. Takie koło działa w oparciu o przepisy Ustawy z
dnia 8 października 1982 r. o społeczno - zawodowych organizacjach rolników. Koło
gospodyń wiejskich, które jest jednostką organizacyjną kółka rolniczego ma demokratycznie
wybierane władze i działa na podstawie własnego regulaminu, który nie może być sprzeczny
ze statutem kółka rolniczego. Ma też swoją reprezentację we wszystkich statutowych
organach kółka rolniczego. Koło gospodyń wiejskich - kółko rolnicze podlega rejestracji w
Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS). Z chwilą dokonania rejestracji w KRS koło nabywa
osobowość prawną. Koło gospodyń wiejskich może prowadzić działalność gospodarczą,
socjalną i handlową w zakresie określonym w statucie kółka rolniczego lub regulaminu KGW
w oparciu o przepisy wykonawcze do ustawy o społeczno-zawodowych organizacjach
rolników z dnia 8 października 1982 roku. Jest jeszcze inna możliwość koło może samo
zarejestrować swoją działalność (jako kółko rolnicze składające się wyłącznie z kobiet
i w oparciu o statut kółka rolniczego) w Krajowym Rejestrze Sądowym i prowadzić
wtedy wszelką działalność gospodarczą, która zostanie wpisana do dokumentów.

Jak założyć KGW.
Spotkanie założycielskie odbywa się gronie co najmniej 10 osób. Zebranie musi być
protokołowane. Uczestnicy wybierają spośród siebie władze, tj. zarząd koła, przewodniczącą
(lub przewodniczącego, mężczyźni również mogą należeć do KGW), wiceprzewodniczącą,
sekretarza, skarbnika oraz komisję rewizyjną. Na zebraniu założycielskim należy również
opracować regulamin działalności koła. Opracowany i uchwalony własny regulamin określa
cele i zadania koła, prawa i obowiązki członków, tryb podejmowania uchwał przez organy
koła oraz uprawnienia i obowiązki tych organów. Nowe koło gospodyń wiejskich może
powstać przy najbliżej działającym kółku rolniczym. Takie koło zostaje zgłoszone do
gminnego związku rolników, kółek i organizacji rolniczych. Jeżeli we wsi nie istnieją kółka
rolnicze, można założyć samodzielne koło. Samodzielne KGW działają na podstawie
regulaminu rejestrowanego w wojewódzkim lub regionalnym związku rolników, kółek i
organizacji rolniczych . Zgodnie z regulaminem każde koło, a więc i nowo powstałe, korzysta
z pomocy organizacyjno-instruktażowej, finansowo-gospodarczej i prawnej kółek rolniczych,
spółdzielni kółek rolniczych oraz związków rolników, kółek i organizacji rolniczych.
Regulamin może przewidywać, że w działalności koła brać będą udział kobiety niebędące
członkami kółka rolniczego, a związane charakterem swej pracy ze środowiskiem wiejskim.

Rodzaje KGW:
A. Koło gospodyń wiejskich jako samodzielne kółko rolnicze
KGW może działać jako samodzielne kółko rolnicze. Wówczas, na podstawie przepisów
Ustawa z dnia 8 października 1982 r. o społeczno-zawodowych organizacjach rolników (Dz.
U. z 1982 r., Nr 32, poz. 217 z późniejszymi zmianami) jest dobrowolną, samorządną,
niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego organizacją
społeczno-zawodową rolników. Koło gospodyń wiejskich, które jest jednocześnie
samodzielnym kółkiem rolniczym ma demokratycznie wybierane władze i działa na
podstawie statutu. Każde koło gospodyń wiejskich, które jest samodzielnym kółkiem
rolniczym, ma prawo do korzystania z pomocy organizacyjno-instruktażowej, finansowogospodarczej i prawnej spółdzielni kółek rolniczych oraz związków rolników, kółek i
organizacji rolniczych.

Zakładanie KGW jako samodzielnego kółka rolniczego.
Do założenia Koła Gospodyń Wiejskich musi wystąpi co najmniej 10 osób, z czego
przynajmniej 8 musi prowadzić gospodarstwa rolne jako ich właściciele, posiadacze lub
użytkownicy. Uczestnicy spotkania, będący członkami założycielami wybierają spośród
siebie komitet założycielski oraz uchwalają statut kółka rolniczego.
Zebranie musi być protokołowane.

KGW – KR organizacja zebrania, wzory dokumentów
Następnie dokonać rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, odpowiednie formularze,
informacje o opłatach przy rejestracji znajdują się tutaj www.bip.ms.gov.pl
Źródła finansowania Koła Gospodyń Wiejskich - samodzielnego kółka rolniczego:
-składki członkowskie,
-darowizny, zapisy, dotacje, pomoc publiczna
-dochody z działalności odpłatnej,
-dochody z działalności gospodarczej,
-odpis 1% (dla organizacji zarejestrowanych w KRS jako organizacje pożytku publicznego).
Koło gospodyń wiejskich - kółko rolnicze może uzyskać status organizacji pożytku
publicznego, jeśli spełnia warunki określone Ustawą o działalności pożytku publicznego i o
wolontariacie. Wymaga to jednak dokonania wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.
B. Koło Gospodyń Wiejskich jako stowarzyszenie.
Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych. Cele stowarzyszenia mają służyć szeroko pojmowanym celom społecznym
(kulturalnym, oświatowym, ochronie środowiska itd.). KGW może posiadać status
stowarzyszenia zwykłego lub rejestrowanego, działając w oparciu o Ustawa z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 1989 nr 20 poz. 104). Mają wówczas status
organizacji pozarządowej, ale nie są wtedy społeczno - zawodową organizacją rolników.
Takie koła w swojej nazwie, na ogół, posługują się zwrotem “stowarzyszenie”.
KGW w tej formie może być utworzone przez co najmniej 15 osób. Uchwalają one statut
stowarzyszenia i wybierają komitet założycielski.
KGW działające na zasadach ogólnych podlega rejestracji w Krajowym Rejestrze
Sądowym. Komitet założycielski składa wniosek do sądu rejestrowego:
Stowarzyszeniu wolno prowadzić działalność gospodarczą, ale pod warunkiem, że całkowity
dochód z niej przeznaczony zostanie na działalność statutową stowarzyszenia.

