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Szanowni Państwo,

 26 czerwca 2021 r. zainaugurowaliśmy w formie zdalnej projekt Forum Sołeckie 

Ziemi Kłodzkiej. Serdeczne podziękowania dla wszystkich uczestników za liczny udział 

podczas prelekcji oraz za owocną dyskusję. Wszystkich z Państwa, którzy nie mogli 

wziąć udziału w wydarzeniu zachęcamy do obejrzenia transmisji na Facebooku 

Fundacji Projekty Lokalne: 

www.facebook.com/projektylokalne. 

 Głównym celem Forum Sołeckiego Ziemi Kłodzkiej jest stworzenie przestrzeni, 

w ramach której przedstawiciele sołectw z obszaru powiatu kłodzkiego mogą 

wymieniać się doświadczeniami, inicjatywami i pomysłami dotyczącymi działalności 

sołectwa, jak również realizować pewne projekty wspólnie. W ramach projektu już teraz 

planujemy kolejne wydarzenia, zarówno w formie zdalnej jak i tradycyjnej. Zachęcamy 

do bieżącego odwiedzania strony internetowej: www.forumsoleckie.pl

 Dopełnieniem I edycji Forum Sołeckiego Ziemi Kłodzkiej jest niniejsza broszura, 

w ramach której zebraliśmy najważniejsze informacje odnoszące się do bieżącej 

działalności sołectw. W pierwszej kolejności tematyka broszury koncentruje się na 

wskazaniu podstawowych aktów normatywnych regulujących działalność sołectw, 

funduszu sołeckiego, koła gospodyń wiejskich, jak również zmian w prawie 

wprowadzonych w związku z rozprzestrzenianiem się pandemii COVID19, takich jak 

wprowadzenie zdalnych posiedzeń organów jednostek samorządu terytorialnego 

oraz możliwości zastąpienia zebrania wiejskiego przez radę sołecką. W dalszej 

kolejności została omówiona instytucja sołectwa poprzez wskazanie jego organów, 

ich kompetencji oraz nadzoru gminy nad działalnością sołectwa. Następnie broszura 

koncentruje się na instytucji funduszu sołeckiego, uprawniającego mieszkańców 

sołectwa do partycypacji w budżecie gminy. W dalszej części zostały schara-

kteryzowane koła gospodyń wiejskich z uwzględnieniem przepisów nowej ustawy 

regulującej tą materię. 

 Zachęcamy do przesyłania broszury dalej, do wszystkich osób zaintere-

sowanych aktywną działalnością w Państwa sołectwach. Udanej lektury! 

Z wyrazami szacunku,

Miłosz Węgrzyn

Prezes Fundacji 
Projekty Lokalne

Borysław Zatoka

Prezes Fundacji 
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USTAWY REGULUJĄCE DZIALALNOŚĆ SOŁECTW, FUNDUSZU SOŁECKIEGO 

ORAZ KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH – ZBIÓR NAJWAŻNIEJSZYCH PRZEPISÓW 

(STAN NA 31.07.2021)

Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Art. 5.

1. Gmina może tworzyć jednostki pomocnicze: sołectwa oraz dzielnice, osiedla i inne. Jednostką 

pomocniczą może być również położone na terenie gminy miasto. 

2. Jednostkę pomocniczą tworzy rada gminy, w drodze uchwały, po przeprowadzeniu konsultacji 

z mieszkańcami lub z ich inicjatywy. 

3. Zasady tworzenia, łączenia, podziału oraz znoszenia jednostki pomocniczej określa statut gminy.

Art. 7

1. Zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. W szczególności zadania 

własne obejmują sprawy:

pkt 17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania 

i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

Art. 18

1. Do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy 

nie stanowią inaczej. 

2. Do wyłącznej właściwości rady gminy należy:

7) ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad przekazywania im składników mienia do 

korzystania oraz zasad przekazywania środków budżetowych na realizację zadań przez te jednostki;

Art. 18a

1. Rada gminy kontroluje działalność wójta, gminnych jednostek organizacyjnych oraz jednostek 

pomocniczych gminy; w tym celu powołuje komisję rewizyjną.

Art. 35

1. Organizację i zakres działania jednostki pomocniczej określa rada gminy odrębnym statutem, po 

przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. 

2. Statut może przewidywać powołanie jednostki niższego rzędu w ramach jednostki pomocniczej. 

3. Statut jednostki pomocniczej określa w szczególności:

1)nazwę i obszar jednostki pomocniczej; 

2) zasady i tryb wyborów organów jednostki pomocniczej; 

3) organizację i zadania organów jednostki pomocniczej; 

4) zakres zadań przekazywanych jednostce przez gminę oraz sposób ich realizacji; 

5) zakres i formy kontroli oraz nadzoru organów gminy nad działalnością organów jednostki 

pomocniczej.

Art. 35a.

1. Wyborów do organów jednostek pomocniczych gminy oraz wyborów do organów jednostek niższego rzędu 



nie zarządza się na dzień, na który zarządzone zostały wybory do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu 

Rzeczypospolitej Polskiej, wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do Parlamentu Europejskiego 

w Rzeczypospolitej Polskiej, wybory do organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego lub 

wybory wójtów.

Art. 36.

1. Organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie, a wykonawczym – sołtys. Działalność 

sołtysa wspomaga rada sołecka. 

2. Sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania. 

3. Sołtys korzysta z ochrony prawnej przysługującej funkcjonariuszom publicznym.

Art. 37a (Uczestnictwo sołtysa w pracach rady gminy)

Przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej może uczestniczyć w pracach rady gminy na 

zasadach określonych w statucie gminy, bez prawa udziału w głosowaniu. Przewodniczący rady gminy jest 

każdorazowo zobowiązany do zawiadamiania, na takich samych zasadach jak radnych, przewodniczącego 

organu wykonawczego jednostki pomocniczej o sesji rady gminy.

Art. 37b

1. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki 

pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej.

2. Rada gminy może ustanowić zasady, na jakich członkom organu wykonawczego jednostki pomocniczej 

oraz członkom rady dzielnicy (osiedla), rady sołeckiej, będzie przysługiwała dieta lub zwrot kosztów podróży 

służbowej.

Art. 48

1. Jednostka pomocnicza zarządza i korzysta z mienia komunalnego oraz rozporządza dochodami z tego 

źródła w zakresie określonym w statucie. Statut ustala również zakres czynności dokonywanych samodzielnie 

przez jednostkę pomocniczą w zakresie przysługującego jej mienia.

2. Rada gminy nie może uszczuplić dotychczasowych praw sołectw do korzystania z mienia bez zgody 

zebrania wiejskiego.

3. Wszystkie przysługujące dotychczas mieszkańcom wsi prawa własności, użytkowania lub inne prawa 

rzeczowe i majątkowe, zwane dalej mieniem gminnym, pozostają nienaruszone.

4. Do mienia gminnego mają zastosowanie, z zastrzeżeniem ust. 3, przepisy dotyczące mienia komunalnego.

Art. 51

3. Statut gminy określa uprawnienia jednostki pomocniczej do prowadzenia gospodarki finansowej w 

ramach budżetu gminy.

Ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku o funduszu sołeckim

Art. 2.

1. Rada gminy rozstrzyga o wyodrębnieniu w budżecie gminy środków stanowiących fundusz, podejmując 

uchwałę, w której wyraża zgodę albo nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu. 

2. Uchwała podjęta po dniu 31 marca roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy, jest nieważna. 



3. Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat budżetowych 

następujących po roku, w którym została podjęta.

Art. 5.

1. Warunkiem przyznania w danym roku budżetowym środków z funduszu jest złożenie do wójta (burmistrza, 

prezydenta miasta) przez sołectwo wniosku. 

2. Wniosek danego sołectwa uchwala zebranie wiejskie z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa. 

3. Wniosek powinien zawierać wskazanie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji na obszarze sołectwa w 

ramach środków określonych dla danego sołectwa na podstawie informacji, o której mowa w art. 3 ust. 2, wraz 

z oszacowaniem ich kosztów i uzasadnieniem. 

4. W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys 

przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie 

budżetu gminy.

Ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń wiejskich

Art. 2.

1. Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu 

terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości 

na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich. 

2. Koło gospodyń wiejskich reprezentuje interesy i działa na rzecz poprawy sytuacji społeczno-zawodowej 

kobiet wiejskich oraz ich rodzin, a także wspiera wszechstronny rozwój terenów wiejskich.

Art. 5.

 1. Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 osób, o których mowa w art. 4 

ust. 3 (wiek 18 lat), których miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo 

położone w granicach administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców. Osoby te uchwalają 

statut koła gospodyń wiejskich oraz wybierają komitet założycielski.

Art. 6.

1. Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

zwanego dalej „rejestrem”, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

2. Koło gospodyń wiejskich nabywa osobowość prawną z chwilą dokonania wpisu do rejestru.

Ustawa z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych

Art.  15zzx.

1. W okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii organy stanowiące 

jednostek samorządu terytorialnego oraz działające kolegialnie organy: wykonawcze w jednostkach 

samorządu terytorialnego, w związkach jednostek samorządu terytorialnego, w związku metropolitalnym, w 

regionalnych izbach obrachunkowych, samorządowych kolegiach odwoławczych oraz w organach 

pomocniczych jednostek samorządu terytorialnego mogą zwoływać i odbywać obrady, sesje, 



posiedzenia, zgromadzenia lub inne formy działania właściwe dla tych organów, a także podejmować 

rozstrzygnięcia, w tym uchwały, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość lub 

korespondencyjnie (zdalny tryb obradowania).

2. Obradowanie w zdalnym trybie zarządza osoba uprawniona do przewodniczenia danemu organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz innemu organowi działającemu kolegialnie.

CHARAKTERYSTKA SOŁECTA JAKO JEDNOSTKI POMOCNICZEJ GMINY 

SOŁECTWO JAKO JEDNOSTKA POMOCNICZA GMINY.

Sołectwo jest podstawową jednostką pomocniczą wspomagającą gminę na terenach wiejskich. 

O powszechnej skali występowania sołectw jako jednostek pomocniczych gminy świadczy fakt, iż w 2018 roku 

w Polsce występowało ich ponad 40 000 w skali całego kraju. Nie ulega wątpliwości, że dla mieszkańców gmin 

wiejskich to właśnie sołectwo stanowi podstawowy organ administracyjny, do którego kierują sprawy mające 

dla nich znaczenie z punktu widzenia ich najbliższej wspólnoty społeczno-gospodarczej. Mieszkańcy sołectw 

poprzez kontakt z sołtysem zgłaszają swoje propozycje, które powinien przekazać on władzom gminy, 

a poprzez uchwałę zebrania wiejskiego przygotowują wniosek dotyczący przyznania środków z funduszu 

sołeckiego.  

TWORZENIE SOŁECTWA

- zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym, organem uprawnionym do utworzenia sołectwa jest organ 

uchwałodawczy gminy, tj. rada gminy,

- sołectwo tworzone jest na podstawie stosownej uchwały rady gminy, podjętej albo z własnej inicjatywy rady 

gminy po konsultacji z mieszkańcami lub z inicjatywy mieszkańców,

- zasady tworzenia, łączenia oraz podziału sołectwa określa statut gminy. Przyjmuje się, że w ramach swoich 

kompetencji rada gminy jest także uprawniona do likwidacji sołectwa, np. w przypadku braku zainteresowania 

mieszkańców lub brak realizacji celu, dla którego zostały powołane. 

STATUT JAKO PODSTAWOWY AKT OKREŚLAJĄCY KOMPETENCJE SOŁECTWA

- po podjęciu uchwały o powołaniu sołectwa ostatnim elementem związanym z tworzeniem funkcjonowania 

tej jednostki pomocniczej jest uchwalenie statutu sołectwa. Statut sołectwa stanowi akt prawa miejscowego.

- w statucie sołectwa konieczne jest zawarcie wytycznych określonych w art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 roku o samorządzie gminnym (patrz: wyciąg przepisów ustawy)

- sołtys oraz członkowie rady sołeckiej wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim, spośród 

nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

 - zasady i tryb wyborów sołectwa powinien natomiast zawierać:

· czynne i bierne prawo wyborcze do organów sołectwa;

· termin i tryb powiadomienia mieszkańców o przeprowadzanych wyborach

· sposób przeprowadzenia wyborów, a więc w szczególności określenie czy wybory odbędą się w lokalach 

wyborczych czy na wyborczym zebraniu mieszkańców sołectwa.

ZADANIA SOŁECTWA

- Zadania sołectwa polegają na wspieraniu gminy w wykonywaniu jej ustawowych zadań własnych i są 

określone w statucie sołectwa. Do zadań sołectwa należą w szczególności kwestie niezastrzeżone przepisami 

ustawy do zadań innych organów gminy, a także te związane z działalnością na rzecz mieszkańców jednostki 

pomocniczej, a więc:



1) organizowanie z mieszkańcami sołectwa spraw społecznie użytecznych na terenie jednostki 

pomocniczej,

2) prowadzenie gospodarki finansowej sołectwa w ramach budżetu gminy;

3) współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie sołectwa,

4) współpraca z właściwymi organami gminy właściwymi w zakresie ochrony zdrowia, pomocy społecznej, 

oświaty, kultury, kultury fizycznej oraz porządku publicznego i ochrony przeciwpożarowej

5) współpraca radnych z terenu sołectwa w zakresie spotkań z wyborcami oraz kierowanie do nich 

wniosków dotyczących sołectwa,

6) przedkładanie wniosków do rady gminy o rozpoznanie przez organy gminy spraw społecznie ważnych 

z punktu widzenia sołectwa,

7) inicjowanie działań wchodzących w skład kompetencji wszelkich organów gminy;

8) konsultowanie kwestii związanych z zarządem mieniem komunalnym położonym na terenie sołectwa.

ORGANY SOŁECTWA

- w ramach działalności sołectwa wyróżnia się trzy organy:

· zgromadzenie wiejskie – organ o charakterze uchwałodawczym,

· sołtys – organ o charakterze wykonawczym,

· rada sołecka – organ doradczy sołtysa.

- sołtysem może zostać każda osoba, której przysługuje prawo wybieralności, a więc w dniu wyborów 

powinna mieć ukończone 18 lat, posiadać obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej oraz stale 

zamieszkiwać na terenie sołectwa. Sołtys w ramach swojej działalności korzysta z ochrony przysługującej 

funkcjonariuszom publicznym. 

- do najważniejszych kompetencji sołtysa należy:

1) reprezentowanie sołectwa w stosunkach zewnętrznych;

2) wykonywanie uchwał zebrania wiejskiego;

3) wykonywanie zadań wynikających z uchwały rady gminy;

4) zwoływanie i proponowanie programu obrad zebrania wiejskiego oraz przewodniczenie tym obradom;

5) reprezentowanie sołectwa przed organami gminy;

6) składanie sprawozdania zebraniu wiejskiemu ze swojej działalności oraz rady sołeckiej;

7) utrzymywanie kontaktów z mieszkańcami sołectwa;

8) inspirowanie mieszkańców do podejmowania inicjatyw społecznych oraz współuczestniczenie w ich 

realizacji

- zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym, a ponadto wykonuje wszystkie kompetencje należące do 

właściwości sołectwa, niezastrzeżone dla kompetencji innych organów. Do zadań zebrania wiejskiego należy 

w szczególności:

1) wybór sołtysa i rady sołeckiej;



2) rozpatrywanie sprawozdań rocznych przedłożonych przez sołtysa;

3) określenie celów wydatkowania finansów przekazanych do dyspozycji sołectwa;

4) sporządzanie i opiniowanie wniosków w sprawie zbycia składników mienia gminnego, pozostającego 

w dyspozycji sołectwa;

5) prowadzenie gospodarki mieniem komunalnym gminy przekazanym do dyspozycji sołectwa

6) wyrażenie zgody na uszczuplenie finansów sołectwa.

- rada sołecka stanowi organ pomocniczy i opiniodawczy, którego zadaniem jest wspomaganie działalności 

sołtysa. Przyjmuje się, że rada sołecka nie posiada żadnych kompetencji wiążących inne organy, a także nie 

można domniemywać jej kompetencji do wykonywania określonych zadań.

NADZÓR GMINY NAD SOŁECTWEM

- gmina jako organ powołujący oraz uprawniony do znoszenia sołectwa pełni wobec tej jednostki 

pomocniczej funkcję kontrolne oraz nadzorcze pod kątem 1) podejmowania decyzji przez organy sołectwa 

zgodnie z prawem) 2) celowości 3) rzetelności 4) gospodarności. 

- organem uprawnionym do kontroli działalności sołectwa jest Komisja Rewizyjna Rady Gminy lub inna 

komisja upoważniona przez Radę Gminy. Do głównych instrumentów nadzoru gminy nad sołectwem należy:

· możliwość przeglądania wszelkich dokumentów związanych z działalnością sołectwa;

· możliwość wstępu do pomieszczeń przeznaczonych na działalność sołectwa;

· obserwacji przebiegu czynności wykonywanych przez organy sołectwa;

· przeprowadzenie oględzin składników mienia będących w posiadaniu sołectwa.

FUNDUSZ SOŁECKI 

- kwestie związane z funkcjonowaniem funduszu sołeckiego reguluje ustawa z dnia 21 lutego 2014 roku 

o funduszu sołeckim

- celem istnienia funduszu sołeckiego jest zapewnienie partycypacji sołectwa w części budżetu gminy, a więc 

zwiększenie udziału jednostki pomocniczej w decydowaniu o części środków należących do gminy;

- od 2014 r. liczba gmin w których realizowany jest fundusz sołecki systematycznie rośnie i wynosi obecnie 

ponad 70% gmin, w których utworzone są sołectwa;

- liczba gmin w których w ostatnich latach wyodrębniono fundusz sołecki:

· w roku 2017 - 1551

· w roku 2018 - 1596

· w roku 2019 – 1593

· w roku 2020 - 1527

- procedura uchwalenia funduszu sołeckiego:

· fundusz sołecki zostaje uchwalony na podstawie stosownej uchwały rady gminy, w której zostaje 

wyrażona zgoda na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w ramach budżetu gminy;



· Uchwała o wyrażeniu zgody na wyodrębnienie funduszu ma zastosowanie do kolejnych lat 

budżetowych następujących po roku, w którym została podjęta;

· Środki funduszu przeznacza się na realizację przedsięwzięć, które są zadaniami własnymi gminy, służą 

poprawie warunków życia mieszkańców i są zgodne ze strategią rozwoju gminy.

- uchwała rady gminy o utworzeniu funduszu sołeckiego następuje na podstawie wniosku danego sołectwa, 

przyjętego w drodze uchwały zebrania wiejskiego (z inicjatywy sołtysa, rady sołeckiej lub co najmniej 

15 pełnoletnich mieszkańców sołectwa).

-W terminie do dnia 30 września roku poprzedzającego rok budżetowy, którego dotyczy wniosek, sołtys 

przekazuje wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi miasta) wniosek celem uwzględnienia go w projekcie 

budżetu gminy.

-Wójt (burmistrz, prezydent miasta) w terminie 7 dni od dnia otrzymania odrzuca wniosek niespełniający 

warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, jednocześnie informując o tym sołtysa.

- w przypadku, gdy wniosek został odrzucony przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) z powodu 

niespełnienia warunków określonych w ustawie o funduszu sołeckim, zebranie wiejskie może ponownie 

uchwalić wniosek.

- ustawodawca wprowadził także możliwość kooperacji sołectw chcących realizować wspólne 

przedsięwzięcia. Każde z sołectw zamierzających wspólnie realizować przedsięwzięcie odrębnie uchwala swój 

wniosek o utworzenie funduszu sołeckiego.

KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH

- niezależnie od poprzednich i obecnych uregulowań prawnych koła gospodyń wiejskich istniały na ziemiach 

polskich od ponad 100 lat (pierwsze koło gospodyń wiejskich zostało założone w Janisławicach w 1877 w 

województwie łódzkim) i zrzeszały oraz aktywizowały lokalne wspólnoty kobiet zamieszkujące wsie. Koła 

gospodyń stanowiły podstawową formę aktywności kobiet na terenach wiejskich, ucząc prowadzenia domu, 

a więc szycia, gotowania, haftowania, a także organizując festiwale pieśni ludowej czy promując sztukę 

ludową. Aktualnie koła gospodyń wiejskich oprócz dalszego integrowania lokalnej społeczności, wypełniają 

bardzo ważną funkcję przekazywania lokalnych tradycji młodszym pokoleniom.

- aktualnie w rejestrze kół gospodyń wiejskich znajduje się ponad 9000 kół;

- obecnie szczegółowe regulacje dotyczące działalności kół gospodyń wiejskich, a więc ich zadań, sposobu 

rejestracji, nabywania osobowości prawnej reguluje ustawa z dnia 9 listopada 2018 roku o kołach gospodyń 

wiejskich;

- Koło gospodyń wiejskich w szczególności: 1) prowadzi działalność społeczno-wychowawczą i oświatowo-

kulturalną w środowiskach wiejskich; 2) prowadzi działalność na rzecz wszechstronnego rozwoju obszarów 

wiejskich; 3) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet; 4) inicjuje i prowadzi działania na rzecz poprawy 

warunków życia i pracy kobiet na wsi; 5) upowszechnia i rozwija formy współdziałania, gospodarowania i 

racjonalne metody prowadzenia gospodarstw domowych; 6) reprezentuje interesy środowiska kobiet 

wiejskich wobec organów administracji publicznej; 7) rozwija kulturę ludową, w tym w szczególności kulturę 

lokalną i regionalną.

- konieczne jest podkreślenie, że przepisy prawne wprowadzają limit siedzib kół gospodyń wiejskich: na terenie 

jednej wsi siedzibę może mieć siedzibę tylko jedno koło gospodyń wiejskich. Ponadto, każda osoba może 

należeć tylko do jednego koła.

- koła gospodyń wiejskich mogą także funkcjonować w miastach do 5000 mieszkańców oraz sołectwach 

położonych w granicach administracyjnych miast



- członkiem koła gospodyń wiejskich może być co do zasady osoba, która ukończyła 18 lat, za zgodą 

przedstawicieli ustawowych członkiem koła może zostać także osoba, która ukończyła lat 13.

ZAŁOŻENIE KOŁA GOSPODYŃ WIEJSKICH, WPIS DO REJESTRU, WŁADZE KOŁA ORAZ 

SPOSÓB FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI KÓŁ

- Z inicjatywą założenia koła gospodyń wiejskich może wystąpić co najmniej 10 pełnoletnich osób, których 

miejscem zamieszkania jest wieś będąca terenem działalności koła, sołectwo położone w granicach 

administracyjnych miasta albo miasto do 5000 mieszkańców. Osoby te uchwalają statut koła gospodyń 

wiejskich oraz wybierają komitet założycielski.

- podstawowym aktem określającym organizację koła gospodyń wiejskich określa jego statut, który powinien 

w szczególności zawierać:

1) nazwę i siedzibę koła;

2) podmiotowy i terytorialny zakres działania koła; 

3) cele i zadania koła oraz środki ich realizacji; 

4) zakres i przedmiot działalności zarobkowej prowadzonej przez koło; 

5) sposób nabywania i utraty członkostwa oraz przyczyny utraty członkostwa w kole; 

6) prawa i obowiązki członków koła; 

7) sposób ustanawiania i regulowania składek członkowskich, 

8) organy koła, ich kompetencje, okres kadencji oraz tryb ich wyboru i odwoływania przed upływem kadencji; 

9) warunki podejmowania i ważności uchwał organów koła; 

10) sposób reprezentowania koła na zewnątrz, w szczególności sposób zaciągania zobowiązań majątkowych; 

11) majątek koła oraz sposób dysponowania tym majątkiem; 

12) zasady tworzenia i wykorzystania kapitałów (funduszy) własnych; 13) tryb zmiany statutu koła; 

14) tryb likwidacji koła.

Koło gospodyń wiejskich podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, 

prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Koło gospodyń z chwilą dokonania 

wpisu do rejestru nabywa osobowość prawną, a więc może posiadać majątek będący własnością koła oraz 

zaciągać zobowiązania.

- najważniejszym organem koła gospodyń wiejskich posiadającym największe uprawnienie jest zebranie 

członków koła, które decyduje między innymi o wyborze członków zarządu koła, wyznaczaniu kierunków 

działalności, nadzorem nad bieżącą działalnością koła czy oznaczenia najwyższej sumy zobowiązań, jakie koło 

może zaciągnąć.

- zarząd koła pełni funkcję reprezentacyjną, bowiem reprezentuje koło gospodyń wiejskich na zewnątrz oraz 

kieruje działalnością koła;

- Majątek koła gospodyń wiejskich powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, 

dochodów z własnej działalności, dochodów z majątku koła oraz z ofiarności publicznej;

- ponadto w granicach przepisów prawa koła gospodyń wiejskich mogą prowadzić działalność gospodarczą; 

a także otrzymywać dotacje celowe i pomoc finansową przeznaczoną na realizację zadań ustawowych.

ZMIANY W OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISACH MAJĄCE WPŁYW 



organizatorzy

Fundacja Projekty Lokalne Fundacja Spacerowa 7 

Fundacja Projekty Lokalne została założona 

w sierpniu 2018 roku w Stroniu Śląskim. Zasadniczym 

celem statutowym Fundacji są działania na rzecz 

aktywizacji i rozwoju społeczności lokalnych oraz 

działania na rzecz zagospodarowania oraz 

rewitalizacji przestrzeni publicznej, zwłaszcza na 

obszarach górskich. Realizacja działań Fundacjiw 

ramach poszczególnych obszarów odbywa się 

poprzez przygotowywanie własnych opracowań, 

organizację konferencji, aktywny udział w konsul-

tacjach i spotkaniach z udziałem przedstawicieli 

władz lokalnych, a także prowadzenie kampanii 

informacyjnych za pośrednictwem mediów społe-

cznościowych.

Fundacja Spacerowa 7 z siedzibą w Lądku-Zdroju 

działa na rzecz rozwoju społeczeństwa oby-

watelskiego oraz popularyzowania idei zrównowa-

żonego rozwoju w wymiarze lokalnym i regio-

nalnym. Fundacja stawia sobie również za cel 

upowszechnianie przejrzystości w życiu publi-

cznym, społecznej kontroli nad instytucjami zau-

fania publicznego, propagowanie postaw obywa-

telskiej aktywności i kształtowanie tożsamości 

regionalnej i lokalnej.Cele te są realizowane przez 

programy badawcze, szkoleniowe, informacyjne 

służące upowszechnianiu wiedzy na temat zjawisk 

społecznych, ekonomicznych i politycznych, jak 

również przez spotkania i organizację wydarzeń 

o charakterze edukacyjnym, informacyjnym, pro-

mocyjnym.

NA FUNKCJONOWANIE SOŁECTWA

- nie ulega wątpliwości, że sytuacja epidemiczna w sposób zasadniczy zmieniła funkcjonowanie wielu 

organów państwa, a w szczególności organów kolegialnych. Zmiany wprowadzane tzw. ustawami 

antycovidowymi wpłynęły także na funkcjonowanie organów jednostek samorządu terytorialnego, w tym 

jednostek pomocniczych (sołectw).

- zgodnie z art.15zzx ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych powyższej ustawy, możliwe jest zorganizowanie i przeprowadzenie zebrania wiejskiego 

sołectwa w trybie zdalnym (za pomocą środków porozumiewania się na odległość). Kwestia zwołania oraz 

organizacji zebrania wiejskiego w trybie zdalnym pozostaje – w zależności od obowiązujących zapisów 

w statutach sołectw - w gestii sołtysa, rady sołeckiej lub organów samorządu gminnego (rady

gminy, wójta).

- druga bardzo ważna zmiana wprowadzona w ramach zapobiegania COVID-19 została ujęta w art. 27 ust.1 

ustawy z dnia 7 października 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania społeczno-

gospodarczym skutkom COVID19. Zgodnie z tym przepisem rada sołecka na wniosek sołtysa może 

wykonywać kompetencje zebrania wiejskiego w zakresie uchwalania wniosku w sprawie przyznania 

środków z funduszu sołeckiego lub wniosku o zmianę przedsięwzięć lub ich zakresu przewidzianych do 

realizacji w ramach funduszu. Tego rodzaju zastąpienie zebrania wiejskiego przez radę sołecką może mieć 

miejsce wyłącznie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii, 

ogłoszonego z powodu COVID-19, oraz w okresie 3 miesięcy po ich odwołaniu.
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