
SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE Z DZI AI,ALNOSCI
STOWARZYSZENIA ROZWOJU OSWIATY GMINY BOGUCHWAI,A _ ROK 2OO9

I. Adres siedziby: 36-040 Boguchwala, ul. Dr Tkaczowal34
Adres biura: 36-040 Boguchwala, ul. Dr Tkaczowa I34
Data wpisu do Krajowego Rejestru S4dowego:03.07.2008 r.
Nr KRS 0000309543
Regon: 180347770

Czlonkowi e Zarzqdu Stowarzyszenia:
Leszek Kalandyk - Prezes Zarzqdu, zarn. ul. Zbyszewskiego 13140,35-119 Rzesz6w
Wadyslaw Rzepka -z-ca prezesa, zam. Niech obrz 849, 3 6 -047 Niechobrz
Alina Ladziriska - skarbnik , zam. ul. Prosta 3, 38-120
Wieslaw Kakol - czlonek, ul. Grunwaldzka3,36-040 Boguchwala
Elhbreta Zieliriska - czlonek, ul. Techniczna 41,36-040 Boguchwala

II. Cele Stowarryszenia:

1. Akrywizacja mieszkaric6w gminy i wl4czanie ich w dzialalnoic spoleczn4 zapobieganie
i pr zeciw dziaNanie wykluczeniu spolecznemu.

2. Podejmowanie i wspieranie dziaNannarzeczrozwoju opieki przedszkolnej obejmujqcej
dzieci z terenu gminy.
3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury ftzycznej i sportu
amatorskiego na terenie gminy
4. Wspieranie nieformalnych grup zainteresowari, w tym mlodziehorych i umozliwianie im
aktywnego spqdzania wolnego czasu.
5. Podejmowanie inicjatyw narzecz ochrony Srodowiska

Stowarryszenie realizuje swoje cele poprzez:

1. Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego.
2. Dziatania na rzecz edukacj i, wspieranie szkolnictwa.
3. Organizowanie konkurs6w dla dzieciprzedszkolnych i ucmi6w szk6l naterenie gminy.
4. Podejmowanie inicjatyw i dzialanmaj4cych na celu pobudzenie aktywnodci spolecznodci

lokalnych oraz ich crynny udziaL w realizacji cel6w Stowarzyszenia.
5. Pozyskiwanie partner6w dla realizacji cel6w Stowarzyszenia.
6. Poszukiwatie fuodeL i pozyskiwanie Srodk6w na finansowanie dzialaf stowarzyszenia,

w tym 6rodk6w pomocowych.
7. Wsp6lpracE z Gmin4Boguchwala, Gminnym Osrodkiem Pomocy spolecznej, Miejskim

C entrum Kultury, Gminn4 Komisj 4 Rozw iqzyw ania problem6w Alkoholowych.
8. Wsp6lpraceze straz4miej sk4 oraz druzynami OSP w celu utrzymania porz4dku

ibezpieczefstwa.
9. Wsp6lpracE i wymianE do6wiadczehz instytucjami publicznymii organizacjami

pozarzqdov,rymi w zakresie objEtym celami Stowarzyszenia na poziomie krajowym
r zagranicznym.

I0.Dziatanianarzecz os6b zagro2onychmarginalizacj4i wykluczeniem spolecznym.
11. Orsanizowanie i finansowanie:



o PrzedsiEwzig6 o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, sportowym w tym
seminari6w, szkoleri, konferencji, zawod6w i konkurs6w

o Imprez kulturalnych
o DziaNalnoSci promocyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, folder6w, plakat6w,

przygotowywanie i rozpowszechnianie innych material6w o charakterze reklamowym
i promocyjnym.

Gl6wne dzialania Stowarzvszenia w 2009 roku:

1. Prowadzenie punkt6w przedszkolnych

W 2009 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oswiaty Gniny Boguchwala prowadzilo w okresie od
wrzesnia 2008 r. do lipca 2009 r. trzy piEciogodzinne punkty przedszkolne w nastqpuj4cych
miejscowoSciach : LutoryZu, Nos6wce oraz Niechobrzu. Og6lem zapewniono opiekE
wychowawczqT3 dzieciom w wieku od 3 do 5 lat.
Z uwagi na zwigkszone zapotrzebowanie rodzic6w tak4 form4 edukacji przedszkolnej
w czerwcu 2009 roku na walnym zebraniu czlonk6w Stowarzyszenia podjEto uchwalE
w sprawie zwigkszenia iloSci punkt6w przedszkolnych, na mocy, kt6rej uruchomiono kolejne
dwa punkty przedszkolne w Raclaw6wce orazw ZgNobniu.
Punkty przedszkolne zlokalizowane s4 w budynkach szk6l we wspomnianych
miejscowoSciach. W tym celu Stowarryszenie za'warlo porozumienia z dyreldorami szk6l, na
mocy, kt6rych dyrektorzy przekazali nieodplatnie w u?yczenie Stowarzyszeniu
pomieszczenia niezbEdne do realizacjr zadart opiekuriczo- wychowawczych z dzie6m| Przy
duZym zaatgaaowaniu dyrektor6w szk6l, wydzielone pomieszczenia dostosowane zostaly do
potrzeb i wieku dzieci. Od wrzednia 2009 roku punkty przedszkolne rozpoczEly swoj4
dzialalno66. Czas pracy punkt6w przedszkolnych dopasowano do potrzeb rodzic6w
pracuj4cych. Og6lem opiek4 dydaktyczno-wychowawczq i opiekuricz4 objpto I22 dzieci
z terenu gminy w wieku od 3 do 5 lat. Punkty przedszkolne se czynne w godzinach od 6.00
do godz. 17.00 przez pi96 dni w tygodniu od poniedzialku do piqtku. W kazdym punkcie
zatrudniono nauczycieli z vtyasrym wyksztalceniem pedagogicznym o specjalnoSci edukacji
przedszkolnej bqd? wczesnoszkolnej. Pracq wychowawc6w w zakresie opiekuriczym,
obslugowym na rzecz dzieci wspieraj4 zatrudnione pomoce nauczycieli.
Dzialania dydaktyczno-wychowawcze w punktach przedszkolnych realizowane s4 w oparciu
o ministerialn4 podstawg programow4 wychowania przedszkolnego ukierunkowarrq na
wszechstronny rozw6j dziecka.Najczgsciej stosowan4metod4 jest edukacjapoptzez zabawg.
Poza uczestnicfwem w codziennych zajgciach opiekuriczo-wychowawczych punkty
przedszkolne oferuj4 dodatkowe zajEcia typu: rytmika, taniec, zajgcia logopedyczne, jEzyk

angielski. Ponadto w kalendarzu dzialah punkt6w przedszkolnych mialy miejsce imprezy
i uroczysto(ci jak: Pasowanie naPrzedszkolaka, Mikolajki, Oplatek, Dzieh Babci iDziadka,
Powitanie Wiosny, Dziefi Mamy iTaty,Dziefi Dziecka. Wspomniane uroczysto6ci odbywaly
sig z ndzialem rodzic6w, zaproszonych goSci. Rodzice chEtnie wlqczali sig w realizacjE
podejmowanych dziaLahiv,ryraaali zadowolenie oruz pozytywn4opiniE o pracy przedszkoli.

Uruchomienie punkt6w przedszkolnych stworzylo nowe miejsca pracy i dalo zatrudnienie 19
osobom. Dodatkowo , z dwiema osobami zawarto umowy-zlecenia na dowoZenie posilkSw

do wspomnianych punkt6w przedszkolnych.



28 sierpnia 2009 roku zorganizowano spotkanie przedstawicieli Stowarzyszenia
z nauczycielami i pracownikami obslugi punkt6w przedszkolnych, na kt6rym zapoznano
pracownik6w z Uchwalq Walnego Zebrania z dnia 30 czerwca2009 r. w sprawie utworzenia
przedszkoli. Om6wiono cele i zadania punkt6w or az zadania nauczycieli.
W trakcie spotkania przeanalizowano podstawE programowq wychowania przedszkolnego
w Swietle reformy oSwiatowej ze szczegolnym uwzglEdnieniem trzech podstawowych
aspekt6w, jakimi s4: opieka nad dzieckiem, wychowanie dzieci oraz ewaluacja poprzedzona
diagnoz4 wstEpn4 i koticowq

1 wrzesnia 2009 utworzono biuro Stowarzyszenia w celu prowadzenia statutowych spraw
Zarzqduw zakresie orgarizacyjnym, administracyjnym i hnansowym . W biurze zatrudniono
trzy osoby w wymiarze po Yz etafi. Pracami biura kieruje dyrektor, sprawy finansowe
prowadzi ksiEgowa, natomiast sprawy pracownicze prowadzi pracownik administracyjno-
kadrowy.

W listopadzie 2009 r. Zarzqd Stowarzyszenia podj4l uchwalg w sprawie ubiegania siq
o status oryarrizacji pozytku publicznego. Po dopelnieniu formalnoSci zwiqzanych ze
z\oaeniem wniosku , postanowieniem S4du Rejonowego XII Wydzialu Gospodarczego
Krajowego Rejestru S4dowego, w dniu 17 grudnia 2009 roku Stowarzyszenie uzyskalo status
OPP.

2.Aktywi zacj^ mieszkari c6w Srodowisk gminy Bo guchwala

Projekt ,,Edukacja internetowa dla mieszkaficdw Gminy Boguchwala"

Zadanie to Stowarzyszenie Rozwoju Oswiaty Gminy Boguchwala reahzuje we wsp6lpracy
z Partnerem - Gmin4 Boguchwala ramach Dzialarria 9.5. Oddolne inicjatywy edukacyjne na
obszarach wiejskich, Priorytetu IX. Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji w regionach
Programu Operacyjnego Kapital Ludzk| wsp6lfinansowanego przez UniE Europejsk4
z Europej skiego Funduszu Spolec znego or az budhetu paristwa.

Termin realizacji proj ektu: od 0 1 . 09.2009r. - 28.02.20 I 0r.

Gl6wnym celem projektu jest realizacja oddolnej inicjatywy edukacyjnej polegaj4cej na
podniesieniu wiedzy i umiejEtno5ci starszych mieszkaric6w Gminy Boguchwala
zzak<resu obslugi komputera i Internetu.
W projekcie bierze udzial60 os6b mieszkaj4cych na terenie Gming Boguchwala. Szkoleniami
zostaLy objEte osoby, kt6re w momencie przystqpienia do projektu vkohczyLy 50 Iat oraz

w naj mniej szym stopniu wykazuj 4 sig znaj omo3ci4 komputera i Internetu.
Szkolenia prowadzone sq przez wykwalifikowane kadrp. Zajqcia podzielone s4 na dwa
moduly:

o podstawy obslugi komputera (3 grupy po 10 os6b),
o praktycznev,rykorzystanie Internetu (6 grup po 10 os6b).

Wszystkich uczestnik6w szkoleri wyposaZono w komplet material6w szkoleniowych.
Zadbano r6wnie2 o drobny poczqstunek w trakcie spotkari. Podsumowaniem szkoleri jest

wrqczenie uczestnikom Certyfikat6w uczestnictwa w proj ekcie.

Rekrutacja do projektu odbywa siE w trzech turach w nastqpuj4cych terminach:



o I tura: wrzesierVpa2dziemik2009 r. - Boguchwala,
o II tura: listopad 2009 r. -LutoryZ,
o III tura: styczeri 2010 r. - Niechobrz.

Og6lny koszt projektu to 49.650,00 zN.
Do korica grudnia 2009 wydatkowano lcwotp: 31.291,53 zl.

Projekt ,,Uczrny sig poprzez tradycjg"

Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala we
wsp6lpracy z Partnerem - Gmin4 Boguchwala w ramach Dzialania 9.5. Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich, Priorltetu IX. Rozw6j wyksztalcenia i kompetencji
w regionach Programu Operacyjnego KapitaN Ludzki, wsp6lfinansowanego przez Unig
Europej skq z Europej skiego Funduszu Spolec znego or az budzetu paristwa.

Termin rcalizacji proj ektu : 0 1 . 0 9. 2009 r . - 28.02.20 I 0r .

Priorytetowym celem projektu jest podniesienie poziomu wiedzy i umiejEtno6ci mieszkaric6w
Gminy Bo guchwal a z zalcr esu kultywowania tradycj i i obyczaj 6w Podkarpacia.
Do projektu zrekrutowano 30 os6b mieszkaj4cych na terenie Gminy Boguchwala, kt6re
aktywnie dziatajq na rzecz spotrecznoSci lokalnej , wyra2ajq chEd przekazywania zdobytej
wiedzy i umiejgtno6ci kolejnym mieszkaricom gminy (czlonkowie rad rodzic6w, czlonkowie
k6l gospodyri wiejskich i OSP, czlonkowie stowarzyszeri i gminnych instlrfucji krzewienia
kultury).
W ramach projektu odbywaj4 siE :

o Warsztaty integracyjne - ukierunkowane na al<tywizacjq i integraciE grupy,
wydobycie z uczestnik6w cech przyw6dczych, wzmocnienie pewnoSci siebie, chgci
de cydowan i a or az umi ej Etno S ci or ganizator ski ch.

o Szkolenie ,,Savoir vivre" - ptezentacje i przyl<Lady majqce przyblizy(, kwestie
poprawnoSci zachowari i etykiety.

o Szkolenie ,,Tradycyjne obyczaje i rwyczaje Podkarpacia" przeglqd
najwuhniejszych zv'ryczajow i obyczaj6w Podkarpacia z naciskiem na kultyrvowanie
tradycj i Swi4teczny ch a takhe codzienne g o iry cia i go spodarowania.

o Warsztat ,,Tradycyjne lokalne potrawy" - praktyczne warsztaty z przepisami na
potrawy regionalne oraz mo2liwo6ci4 ich wykonania pod okiem specjalisty
zakoiczone degustacj 4 potraw wykonanych przez uczestnik6w proj ektu'

o Warsztat ,,Regionalne rpkodzielo arfysfirczne" - warsrtat dekoracji stolu, potraw,
dekoracji wngtrz ( wykonywania stroik6w, suchych bukiet6w)

o Konkurs plastyczny dla dzieci i mlodzieiy ,, Tradycje Podkarpacia"
Konkurs plastyczny o tematyce tradycji Podkarpacia skierowany jest do
przedszkolak6w, uczni6w szk6l podstawowych, uczni6w gimnazj6w. Dzieci
wykonuj4prace w dowolnej technice i oceniane bpd4w 3 kategoriach wiekowych. Dla



laureat6w przewidziano cenne nagrody i dyplomy a dla pozostalych uczestnik6w
upominki i dyplomy uczestnictwa.
Konkurs zrealizowany jest w partnerstwie z Gminq Boguchwala, a dokladniej
z Miejskim Centrum Kultury w Boguchwale.

Og6lny koszt projektu to 49.770,00 zL
Do korflca grudnia 2009 wydatkowano kwotp: 32.481,93 zl.

Projekt ,,Dobry start - lepsze jutro"

Projekt jest realizowany przy wsparciu udzielonym przez Islandiq, Lichtenstein
i NorwegiE ze Srodk6w Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
Norweskiego Mechanizmu Finansowego orcz budhetu Rzeczpospolitej Polskiej w ramach
Funduszu dla Or ganizacji P ozarzqdowych.

Priorytetowym celem projektu jest wsparcie rozwoju stowarzyszenia i jego zdolnoSci do
podejmowania dzialah okreSlonych w planie rozwoju.
G*pQ docelow4 stanowi4 zatem czlonkowie stowarzyszenia oraz wolontariusze, ktSrzy
w ezmqudzial w szkoleniach oraz w arsztatach.

Projekt ma za zadanie przygotowa6 czlonk6w stowarzyszenia do prowadzenia dzialan
statutowych, rozszerzAd ich horyzonty wiedzy o obszary zvtiqzane z prowadzeniem
organizacji pozarzqdowej, oszacowai ich potencjal, mo2liwoSci dzialait i stworzy6
dlugoterminowq strategig rozwoju stowarzyszenia.
Istotnym elementem jest r6wnie2 realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej dotycz4cej
dziaNan stowarzyszenia oraz idei spoleczeristwa obywatelskiego w celu zrekrutowania
nowych czlonk6w, zwr6cenia uwagi innych podmiot6w i organizacji dziaNajqcych w Gminie
i budowy porozumiefnarzeczrorwiqrywania najbardziej palqcych problem6w spolecznych.
W ramach projektu zakupiono wlposaZenie niezbgdne do bieZ4cej dzialalnoSci
stowarzyszenia takie jak: meble, sprzgt biurowy, oprogramowanie.
Duzy nacisk polozono na ksztalcenie wolontariuszy, ktorzy bEd4 w stanie podejmowad
dzialania w obszarze edukacji i wychowania dzieci - jednym z najwaZniejszych obszar6w
dzialaria stowarzyszeni a.

Dla osiqgnigcia celu zalo2onego w projekcie przewidziano realizacjE dziaNan skierowanych do
czlonk6w stowarzyszenia, atak2e dziaLaj4cych w ramach stowaruyszenia wolontariuszy:

o Szkolenie ,,Zarzqdzanie organizaci{' - zglgbienie wiedzy na temat prowadzenia
oryanizacji ze szczeg6lowym uwzglEdnieniem aspektu spoleczefstwa obywatelskiego.

o Szkolenie ,,Public relations organizacji" - zdobycie wiedzy dotycz4cej podstaw
pozycjonowania organizacji w Srodowisku lokalnym, dbania o wizerunek i relacje ze
wszystkimi uczestnikari \cia spolecznego w Gminie.

o Szkolenie ,,Edukacja obywatelska - moZliwoSci implementacji w Srodowiskach
gminnych" - wdroZenie idei edukacji obywatelskiej.

. Szkolenie dla wolontariuszy ,,Wychowawca kolonijny" - dzialarie niezbpdne do
organizacji i prowadzeniaprzez stowarzyszenie akcji kolonijnej. Szkolenie w o6rodku
ksztalcenia o odpowiednich kwalifikacjach daje uprawnienia do opieki nad dzieimi
w ramach wyjazd6w kolonijnych.



o Warsztaty ,,Budowanie strategii organizacji" - ich celem jest analiza potrzeb,
slabych i mocnych stron organizacji i wyartykulowanie zil.oAei strategicznych, atakhe
w efekcie opracowanie kompletnej strategii dlugoterminowej dziaNania
stowarzyszenia.

Og6lny koszt projektu to 50.504,00 zl.
Do kor[ca grudnia 2009 wydatkowano kwotp: 35.194,81zl.

III. Stowar zy szenie nie prowad zi dziaNalnoSci go spo darczej

IV. Uchwaly podjqte przez Stowarzyszenie

1. Uchwala Walnego ZebraniaNr IIl1/2009 zdnia30 czerwca2009 r. w sprawie utworzenia
pigciu punkt6w przedszkolnych w miejscowoSciach na terenie gminy Boguchwala.
2.TJchwaLaWalnego ZebraniaNr IIl2/2009 r.230 czerwca2009 r. w sprawie wysoko6ci
skladki czlonkowskiej na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju OSwiaty Gminy Boguchwala.
3. Uchwala Zaruqdu Stowarzyszenia nr 112009 222.09.2009 r. w sprawie Regulaminu biura
Stowarzyszenia Rozwoj u O Swiaty Gminy B o guchwala.
4. Uchwala Zarzqdu nr 212009 r . z dnia 22.09 .2009 r. w sprawi e zaci4gnigcia kredytu
bankowego
5. Uchwala Zarzqdunr312009r.zdnia22.09.2009 r. wsprawiezasadrachunkowoSci
Stowarzyszenia Rozwoj u O Swiaty Gminy B o guchwala.
6. Uchwala Zarzqdt nr 412009 r . z dnia 27 .II .2009 r. w sprawie ubiegania sip o uzyskanie
statusu orgarizacji pozytku publicznego.

v.

Wptywy Stow arzys zenia:

wplaty got6wkowe - czesne zapobyl 177.765,10

warto36 darowizn finansowych 120,00

Si"af.i""i:r. 1103.248,00 l

RAZEM 281.133,10 zl

vI.

Koszty poniesione przez Stowarryszenie:

a. Realizacja cel6w statutowych: 331.169,32 zL w tym:
o Projekt,,Dobry start-lepszejutro" : 35194,812N.



. Projekt ,,Edukacja internetowa dla mieszkaric6w Gminy Boguchwala" :312911 53 zl,

. Projekt,,Uczmy siEpoprzez tradyciE": 32481193 zl.

. Wynagrodzenia + pochodne pracownik6w Stowarzyszenia: 182.646,53 zN.

. Zywienie dzieci w punktach przedszkolnych: 495640 52 zl.

b. Administracja:43561,54 zl (ustugi, obsluga administracyjno -ksiEgowa, opracowanie
strony internetowej, badania okresowe pracownik6w, prowizja oraz odsetki od zaciryniEtego
kredytu,) Razem poniesione koszty: 374.730'84 zl
c. Nie dotyczy

d. wydatki ujgto w kosztach administracyjnych:

VII

a. W 2009 r w Stowarzyszeniu Rozrvoju Oswiaty Gminy Boguchwala Srednie zatrudnienie
w przeliczeniu na pelny etat wynioslo 8" 5 osoby na umowg o pracg, w tym:

o Stanowisko dyrektora biura - 1 osoba
o Stanowisko ds. administracyjno-kadrolvych - 1 osoba
o Stanowisko ksiggowej - I osoba
o Nauczyciele punkt6w przedszkolnych - 1l os6b
o Pomoce nauczycieli w punktach przedszkolnych - 8 os6b
. Administrator projekt6w - 1 osoba

b. Wynagrodzenie w 2009 roku;
-zgtilu um6w o pracQ: 1947961 53 zl.

c. CzlonkowieZarzqdupelnili swoje funkcje spolecznie. Nie otrzymywali ztego tytulu
Zadnego wynagrodzenia.

d. Wyragrodzeniaztyfslu umowy o dzielo lub zlecenia: 8249,36 zl.

e. Stowarzyszenie nie udzielalo pozyczek

f. Na rachunku w Banku Sp6trdzielczym w Niechorzu , 'w 04 9163 0009 2001 0007 1693
0001 posiada Srodki pienig2ne na kwotE: 00 zl.

g. Stowarzyszenie nie nabylo obligacji ani udzial6w w sp6lkach.

h. Stowarzyszenie nie nabylo nieruchomoSci.

i. Stowarzyszenie posiada na wyposaZeniu biura: 2 zestary komputerowe
z oprogramowaniem, notebook z oprogramowaniem - I szt. Drukarka laserowa OKI -1 szt.,
kserokopiarka Canon -I szt., aparattelefoniczny Panasonic - 1 szt.

j. Warto66 aktyrru6w: 9097,40 zL



Kwota zobowiqzah na 3 | .12.2009 wynosi : 97 958, 5l zl

-zobowrqzania kr6tkoterminowe: 212321 51 zl.( wobec dostawc6w, wobec ZUS, wobec US)
-zobowiqzania dlugoterminowe: 7 67 26, 00 zl. (splata kredytu)

A d 8

Stowarzyszenie nie realizowalo zadahzleconych przezpodmioty paristwowe i samorzqdowe,
nie korzystalo z dotacji od jednostek administracji samorz4dowej.

A d 9

Fundacja zlo?ylaw terminie do UrzEdu Skarbowego roczne rozliczenie finansowe CIT 8
W roku 2009 w Stowarzyszeniu nie byl.aprzeprowadzanakontrola.

Stowarzyszenie Rozwo ju 03wi aty
Gminy Boguchwala
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