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Sz.P. 
Małgorzata Jarosińska-Jedynak 
Minister Funduszy i Polityki Regionalnej 

 
Szanowna Pani Minister! 
 

 Wielkopolska Izba Rolnicza zwraca się z prośbą o wydłużenie okresu realizacji wykorzystania 
przyznanej pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. udzielonej przez Agencję 
Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Zgodnie z Rozporządzeniem MFiPR z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych warunków 
i trybu przyznawania oraz rozliczania przez Prezesa Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
pomocy finansowej z budżetu państwa dla kół gospodyń wiejskich oraz jej wysokości (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 992), koła gospodyń wiejskich, które w 2020 roku otrzymały dotacje z ARiMR mają obowiązek 
wykorzystania przyznanej pomocy na realizację zadań, w całości do dnia 31 grudnia 2020 r., w którym 
przyznano pomoc. Rozliczenie przyznanej pomocy poprzez przedłożenie sprawozdania o wydatkowaniu 
pomocy należy dokonać w terminie do dnia 31 marca 2021 roku. W związku z utrudnieniami w 
prowadzeniu działalności na skutek panującej pandemii koronawirusa, realizacja tego zadania w 
znacznym stopniu jest uniemożliwiona. Otrzymaną dotację można przeznaczać m.in. na prowadzenie 
działalności społeczno-wychowawczej i oświatowo-kulturalnej w środowiskach wiejskich, rozwój kultury 
ludowej oraz działalność na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, co w obecnej sytuacji epidemicznej jest 
utrudnione bądź niemożliwe, w związku z wprowadzonymi obostrzeniami. Członkinie kół ograniczają 
spotkania do minimum, przy tym nie mają możliwości organizacji różnych przedsięwzięć, które byłyby 
finansowane z otrzymanej dotacji. Niezłożenie sprawozdania z wydatkowanej pomocy w określonym 
terminie, wiąże się z koniecznością zwrotu otrzymanych pieniędzy przez koła gospodyń wiejskich. Zwrot 
dotacji wystąpi również w przypadku jej niewykorzystania, wykorzystania pomocy niezgodnie z 
przeznaczeniem lub pobrania dotacji w nadmiernej wysokości lub niewykonania zobowiązań.  
  W związku z powyższym Wielkopolska Izba Rolnicza wnosi o wydłużenie okresu realizacji 
wykorzystania przyznanej pomocy finansowej dla kół gospodyń wiejskich w 2020 r. Wydłużenie okresu w 
obecnej sytuacji epidemicznej pozwoli na wydatkowanie środków zgodnie z przeznaczeniem oraz 
uniknięcie konieczności zwrotu tych środków, na wypadek ich niewykorzystania.   

 
Z poważaniem 
 
 

     
 Prezes 

 Wielkopolskiej Izby Rolniczej 

  
                         Piotr Walkowski 

 
 
Do wiadomości: 
Grzegorz Puda – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi 
Halina Szymańska – Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
Krajowa Rada Izb Rolniczych 


