Koła Gospodyń Wiejskich ( cz.I)
Preferowana działalność KGW
•
•
•
•
•
•
•

prowadzenie działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich;
prowadzienie działalności na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów wiejskich;
wspieranie rozwoju przedsiębiorczości kobiet;
inicjowanie i prowadzenie działania na rzecz poprawy warunków życia i pracy kobiet na wsi;
upowszechnianie i rozwijanie formy współdziałania, gospodarowania i racjonalne metody prowadzenia
gospodarstw domowych;
reprezentowaanie interesów środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej;
rozwijanie kultury ludowej, w tym w szczególności kultury lokalnej i regionalnej.

Korzyści
1. Uzyskanie osobowości prawnej daje możliwość otwiera przed kołami większe możliwości finansowania
swojej statutowej działalności.
2. koła uzyskują pełną niezależność od kółek rolniczych, od administracji rządowej czy jednostek samorządu
terytorialnego. Kobiety zrzeszone w kołach będą mogły samodzielnie i suwerennie podejmować decyzje,
ustalać priorytety swojego działania. Ustawa daje kołom pełną możliwość pozyskiwania środków na
statutową działalność. Koła mogą nie tylko ubiegać się o specjalne wsparcie finansowe na start, ale
otrzymując możliwość samodzielnego ubiegania się o środki (w tym również europejskie), dotacje i
uczestnictwo w wielu programach rozwojowych, stają się pełnoprawnym uczestnikiem tychże rozwiązań.
KGW mogą przyjmować darowizny, spadki i zapisy.
Założenie nowego KGW krok po kroku
1.Założycielki nowego koła uchwalają statut koła i wybierają komitet założycielski ( minimum 10 osób, powyżej 18
roku życia- lista zawierająca imie i nazwisko oraz adres)
Statut wzorcowy na www ARiMR- do wykorzystania.
2.Komitet ten przygotowuje i składa wniosek o wpis do ewidencji KGW do biura powiatowego ARiMR w Siemyślu.
Załącza: Uchwalony statut, listę członków. Uchwałę do Statutu o wyoborze osób do reprezentowania Koła Gospodyń
Wiejskich –Zarząd ( sposób reprezentowania, funkcje osób)
3. Po złożeniu wniosku ARiMR sprawdza, czy spełnione zostały wymagania ustawy i wpisuje KGW do rejestru.
Założycielki otrzymują zaświadczenie o dokonanym wpisie.
4. Z zaświadczeniem należy udać się do Banku w celu założenia konta.
5. Składamy NIP 2 w Urzędzie Skarbowym w Kołobrzegu 78-100 Kołobrzeg ul.Armii Krajowej 2
6. W Urzędzie Statystycznum w Koszalinie, aby uzyskać nr REGON należy wypełnić Wniosek GUS RG-OP. Do wniosku
należy załączyć kserokopię Zaświadczenia, Statut, Uchwałę osób reprezentujących koło - Komitet założycielski. Nr
REGON otrzymuje się „od ręki”.
7. Następnie składamy wniosek o płatność w Powiatowym Biurze ARiMR w Siemyślu.
KGW zarejestrowane w 2018 roku w zależności od liczby członkiń otrzymało wsparcie finansowe na start w
wysokości 3000 zł ( do 30 członków), 4000 zł ( 31-75 osób), 5000 zł ( ponad 75 osób).

8. Urząd Skarbowy - składamy oświadczenie o uproszczonej ewidencji przychodów i rozchodów do końca pierwszego
miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji. W przypadku rozpoczynających
działalność w terminie 30 dni od rozpoczęcia działalności.
9. Spożytkowanie otrzymanej dotacji ( KGW zarejestrowane w roku 2018) musi nastąpić do 31 marca 2019 r.,
a rozliczenie otrzymanej dotacji do końca IV 2019 r.
Ułatwienia w formalnościach dla Kół Gospodyń Wiejskich :
•
•
•
•
•
•

KGW będą mogły prowadzić uproszczoną księgowość– tzw. zeszyt, co jest dużym ułatwieniem dla Członkiń
KGW są całkowicie zwolnione z kosztów rejestracji (przykładowo rejestrując w KRS stowarzyszenie z
działalnością gospodarczą musielibyśmy ponieść koszt rejestracji w wysokości 600 zł);
Możliwość prowadzenia działalności gospodarczej dochody KGW przeznaczone na działalność
statutową nie podlegają podatkowi CIT-8 i CIT 8/0. W 2019 roku ich nie składamy.
brak obowiązku składania deklaracji podatkowych;
KGW zwolnione są z podatku VAT
KGW nie będą musiały posiadać kasy fiskalnej.

Na terenie wsi może działać tylko 1 KGW.
Obowiązki KGW
Koło gospodyń wiejskich/związek kół do dnia 28 lutego każdego roku zgłasza do rejestru listę członków koła/związku
kół według stanu na dzień 31 grudnia roku poprzedniego, wraz z oświadczeniami członków koła o miejscu
zamieszkania na obszarze wsi będącej terenem działalności koła.
Jeśli w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( dn.29.11.2018) koło nie wystąpi o wpis do Krajowego
Rejestru KGW, wówczas będzie ono mogło dalej działać na podstawie dotychczasowych przepisów, czyli Prawa o
stowarzyszeniach lub ustawy o kółkach rolniczych.
Opracowano na podstawie: Ustawy o Kołoch Gospodyń Wiejskich z dnia 9 listopada 2018 r.
http://www.kobietygospodarnewyjatkowe.pl

Biuro Powiatu Kołobrzeskiego ARiMR w Siemyślu

