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Miejsce na notatki MPiPS Data wpłynięcia sprawozdania
(wypełnia MPiPS)

I.Dane organizacji pożytku publicznego

STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA

Kraj          POLSKA Województwo     
PODKARPACKIE

Powiat RZESZOWSKI

Gmina BOGUCHWAŁA Ulica Nr domu 111 Nr lokalu 

Miejscowość 
KIELANÓWKA

Kod pocztowy 35-106 Poczta RZESZÓW Nr telefonu 668144855

Nr faksu E-mail 
srogb@boguchwala.pl

Strona www www.stow-oswiaty.boguchwala.pl

2. Adres siedziby i dane 
kontaktowe

3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze 
Sądowym
4. Data uzyskania statusu organizacji pożytku 
publicznego 2009-12-17

1. Nazwa organizacji

5. Numer REGON 18034777000000 6. Numer KRS 0000309543
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7. Skład organu zarządzającego organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu 
zarządzającego) Leszek Kalandyk - Prezes 

Władysław Rzepka –z-ca prezesa
Alina Ladzińska – skarbnik
Wiesław Kąkol – członek
Elżbieta Zielińska – członek

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji
(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu kontroli 
lub nadzoru)

Mariusz Kalandyk - przewodniczący
Małgorzata Martoń - sekretarz
Anna Guzy - członek

9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1. Aktywizacja mieszkańców gminy i włączanie ich w działalność 
społeczną, zapobieganie  i przeciwdziałanie wykluczeniu 
społecznemu.
2. Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki 
przedszkolnej obejmującej  dzieci z   terenu gminy.
3. Podejmowanie i wspieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury 
fizycznej i sportu amatorskiego na terenie gminy
4. Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym 
młodzieżowych 
i umożliwianie im aktywnego spędzania wolnego czasu.
5. Podejmowanie inicjatyw na rzecz ochrony środowiska

10. Sposób realizacji celów statutowych 
organizacji

(Należy opisać sposób realizacji celów statutowych 
organizacji na podstawie statutu organizacji)                       

1. Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania 
przedszkolnego.
  2. Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa.
  3. Organizowanie konkursów dla dzieci przedszkolnych i uczniów 
szkół na terenie gminy.
  4. Podejmowanie inicjatyw i działań mających na celu pobudzenie 
aktywności społeczności lokalnych oraz ich czynny udział w 
realizacji celów Stowarzyszenia.
 5. Pozyskiwanie partnerów dla realizacji celów Stowarzyszenia.
6. Poszukiwanie źródeł i pozyskiwanie środków na finansowanie 
działań stowarzyszenia,  w tym środków pomocowych.   
 7. Współpracę z Gminą Boguchwała, innymi Gminami i podległymi 
im jednostkami   organizacyjnymi, Ośrodkami Kultury , Gminnymi 
Komisjami  Rozwiązywania problemów Alkoholowych.
 8. Współpracę ze strażą miejską, oraz drużynami OSP w celu 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa.
 9. Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i zagranicznym.
10. Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i 
wykluczeniem społecznym.
11. Organizowanie i finansowanie: 
-Przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, 
sportowym w tym seminariów, szkoleń, konferencji, zawodów i 
konkursów
-Imprez kulturalnych
-Działalności promocyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, 
folderów, plakatów, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 
materiałów o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Druk: MPiPS 2



11. Najważniejsze sfery działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać nie więcej niż trzy najważniejsze, pod 
względem wielkości wydatkowanych środków, sfery 
działalności pożytku publicznego, o których mowa w art. 4 
ust.1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie(Dz. U. z 2010 r. Nr 
234, poz. 1536), zaczynając od najważniejszej)

nauka, szkolnictwo wyższe, edukacja, oświata i wychowanie

II.Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1.Opis działalności pożytku publicznego

1. Opis głównych działań 
podjętych przez organizację

Główne działania Stowarzyszenia w 2012 roku:

1. Prowadzenie punktów przedszkolnych

W 2012 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuuje 
prowadzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach : Lutoryż (2 oddziały), 
Nosówka (1oddział),Racławówka (1 oddział) , Niechobrz (2 oddziały w tym 1 
oddział 6godzinny),Zgłobień(2 oddziały) 
Ogółem opieką przedszkolną w 5 punktach przedszkolnych (w 8 oddziałach) 
objęto 186 dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Punkty czynne są w godzinach od 6.00 
do godz. 17.00 przez pięć dni 
w tygodniu od poniedziałku do piątku. Punkty zlokalizowane są w budynkach 
szkół we wspomnianych miejscowościach. W 2012 roku zawarto z dyrektorami 
szkół umowy nieodpłatnego użyczenia pomieszczeń szkolnych na potrzeby 
działalności punktów przedszkolnych. Stowarzyszenie ponosi opłaty za 
ogrzewanie, wodę, energię elektryczną oraz  kanalizację.
Obecnie Stowarzyszenie zatrudnia ogółem 39 osób, w tym: 18 nauczycieli 
wychowawców z wyższym wykształceniem pedagogicznym o specjalności 
edukacji przedszkolnej bądź wczesnoszkolnej( 17,25 etatów), 11 pomocy 
nauczyciela ( 8,5  etatów), 5 osób –personel kuchenny (5 etatów), sprzątaczka 
(0,25 etatu)  oraz 4 pracowników administracyjno-biurowych (3 etaty).
Posiłki dla dzieci punktów przedszkolnych przygotowuje personel kuchenny w 
Zgłobniu i są one rozwożone do pozostałych pp  przez  dwóch pracowników 
zatrudnionych na umowy -zlecenia. Ponadto kuchnia przygotowuje również 
obiady dla uczniów ze szkół: Racławówka, Nosówka, Zgłobień. Średnio wydaje 
się 250 obiadów dziennie.
Działania dydaktyczno-wychowawcze w punktach przedszkolnych realizowane 
są 
w oparciu o ministerialną podstawę programową wychowania przedszkolnego 
ukierunkowaną na wszechstronny rozwój dziecka. 
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczo-
wychowawczych od września 2012 wprowadzono w każdej grupie rytmikę,  po 
dwa zajęcia tygodniowo. Inne zajęcia nadobowiązkowe typu:  język angielski, 
taniec finansowane są przez rodziców. 
W punktach przedszkolnych kultywowane są tradycje i obrzędowość. 
Organizacja uroczystości  z udziałem rodziców i zaproszonych gości na stałe 
wpisały się do kalendarza imprez przedszkolnych. Są to: 
• Pasowanie na Przedszkolaka, 
• Spotkania z policjantem
• Mikołajki, 
• Spotkania wigilijne, jasełkowe, 
• Dzień Babci i Dziadka, 
• Powitanie Wiosny, 
• Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, 
• Pikniki rodzinne,
• Obchody światowego Dnia Ziemi 
• Uroczystości zakończenia „Roku Przedszkolaka” połączone z pożegnaniem 
dzieci rozpoczynających naukę w szkole

działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
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Uroczystości były dokumentowane poprzez umieszczanie informacji oraz zdjęć 
na tablicach informacyjnych przedszkola i stronie internetowej.

Przedszkolaki chętnie uczestniczyły też w konkursach organizowanych na 
szczeblu gminy, rejonu. Pod kierunkiem wychowawczyń wykonywały prace 
plastyczne, które zdobywały nagrody i wyróżnienia. Między innymi dzieci 
uczestniczyły w konkursach:

• „Przyroda budzi się wiosną”
• „Witaj wiosno”, „Powitanie jesieni”
• „Drzewko zdrowia”- wojewódzki konkurs ekologiczny
• „Kartka Bożonarodzeniowa”
• „Przegląd kolęd i pastorałek”
• „Szkoła moich marzeń”
• „Dzień marchewki”
• „Dzień Pluszowego Misia”

Poznając najbliższe środowisko przedszkolaki odwiedzały instytucje i zakłady na 
terenie własnej miejscowości , najbliższych okolic i  Rzeszowa, między innymi:

• Wizyta na poczcie, w sklepie
• Telewizja Rzeszów
• Biblioteka publiczna
• Miasteczko ruchu drogowego
• Wycieczka do  straży pożarnej. 
• Centrum zabaw „Fantazja” w Rzeszowie
•Wycieczka do leśniczówki w Zgłobniu  połączona z piknikiem

W ramach realizacji treści programowych  „Kształcenie przez sztukę” dzieci ze 
wszystkich punktów przedszkolnych uczestniczyły w spektaklach teatralnych 
wystawianych w szkole a także w teatrze „Maska” w Rzeszowie. Wyjeżdżały 
również do Filharmonii.
Dzieci obejrzały między innymi:
„Przygody bałwanka Janka”, „Przyjacielski Borsuk”, „EKO Bartek”, „Wilk i zając 
na wakacjach”, 
„Królewna Śnieżka” „O Misiu z klapniętym uszkiem”
W czerwcu  przedszkolaki wzięły udział w imprezie integracyjnej pod nazwą II 
Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki” połączonej z 
obchodami Dnia Dziecka Impreza realizowana była w plenerach Szkoły 
Podstawowej w Lutoryżu  przy współudziale  Lokalnego Ośrodka Kultury 
„RAZEM”. 

Wychowawczynie włączały przedszkolaków do udziału w akcjach 
charytatywnych prowadzonych przez SU szkół , jak:

• „Góra grosza”
• „Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz hospicjum oraz protezę ręki dla 
Justyny”
• Zbiórka karmy dla przytuliska „Cztery łapy” w Boguchwale (Racławówka)
• Zbiórka artykułów papierniczych i słodyczy na dom dziecka w Rzeszowie 
(Lutoryż)

Przedszkola organizowały też kiermasze ozdób bożonarodzeniowych i 
wielkanocnych, a środki uzyskane na kiermaszach przeznaczyły na zakup 
zabawek, materiałów do zajęć plastycznych, strojów dla dzieci.
W  grudniu 2009 roku Stowarzyszenie uzyskało status OPP. 
Pieniądze pozyskane od podatników za 2012 rok w ramach 1% w wysokości 4 
265,00 zł. zostały przeznaczone na działalność statutową Stowarzyszenia tj. 
zakup zabawek , materiałów do zajęć dydaktycznych, wieszaków szatniowych, 
krzesełek przedszkolnych.
Dokształcanie nauczycieli

Nauczyciele punktów przedszkolnych doskonalą swój warsztat pracy poprzez 
udział w szkoleniach, konferencjach, warsztatach. Uczestniczyły w warsztatach 
organizowanych przez PCEN – „Bajki przez cały rok” oraz edukacja 
matematyczna w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym oraz warsztaty – 
Metoda Ruchu Rozwijającego i kurs doskonalący - Metoda Dobrego Startu 
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(Lutoryż)
Ponadto dwie nauczycielki ukończyły kursy kwalifikacyjne z zakresu 
„Zarządzanie Oświatą”

W dniach 15 i 16 luty 2012 zespół wizytatorów Kuratorium Oświaty 
przeprowadził kontrolę wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez 
Stowarzyszenie w zakresie zgodności z przepisami prawa, organizacji i sposobu 
działania innej formy wychowania przedszkolnego. 
W trakcie kontroli dokonano analizy dokumentacji, przeprowadzono rozmowy z 
nauczycielami w oparciu o arkusz kontroli  i sporządzono protokół pokontrolny, w 
którym nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości.
2.Aktywizacja mieszkańców środowisk gminy Boguchwała

Stowarzyszenie budując swoje doświadczenia w osiąganiu założonych celów ma 
na swoim koncie sukcesy w zakresie realizacji projektów , finansowanych ze 
środków Unii Europejskiej 
w ramach POKL.
W 2012 roku realizowane są następujące projekty:
1. „Zajęcia sportowe dla uczniów 2012”, - upowszechnianie sportów zimowych” 
współfinansowany ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki  i gminy 
Boguchwała na kwotę 12 500 zł. Projekt skierowany był do 40 uczniów szkół 
podstawowych z terenu gminy 
i realizowany był w okresie od 31.01.2012 do 15.03. 2012. 
Głównym celem programu było: zaspokojenie potrzeb ruchowych dziecka; 
propagowanie sportów zimowych jako formy aktywności sportowo-rekreacyjnej; 
rozwijanie indywidualnych zainteresowań; poszanowanie dla kultury fizycznej w 
szkole i poza nią. W ramach programu odbywały się zajęcia na salach 
gimnastycznych, terenach przyszkolnych, lodowisku w Boguchwale i Rzeszowie 
oraz stokach narciarskich w Strzyżowie, Karlikowie, Puławach

2. „Szachy Edukują i aktywizują” realizowany w ramach konkursu POKL 
finansowanego ze środków unijnych na kwotę: 49 976,50 zł.  Projekt skierowany 
był do dzieci w wieku 4 do 7 lat oraz ich rodziców – łącznie w szkoleniu wzięło 
udział 160 osób zamieszkujących Gminę Boguchwała. W ramach projektu 
odbywały się bezpłatne zajęcia szachowe w podziale na 10 grup po 16 osób (8 
dzieci oraz 8 rodziców) przeprowadzane w salach przedszkoli z terenu Gminy 
Boguchwała. Uczestnicy otrzymali podręczniki do gry w szachy oraz 
poczęstunek podczas zajęć.
Podsumowaniem działań projektowych był turniej szachowy z cennymi 
nagrodami rozegrany w trzech grupach wiekowych: dzieci do 5 lat, dzieci od 6 
do 7 lat i rodzice.
3. „Szkoła dobrego Rodzica” realizowany w ramach konkursu POKL 
finansowanego ze środków unijnych na kwotę: 49 856,60 zł. W projekcie wzięło 
udział ponad 200 osób zamieszkujących Gminę Boguchwała: uczniów Szkół 
Podstawowych oraz ich rodziców. W ramach projektu zorganizowano bezpłatne 
zajęcia o tematyce: "Edukacja artystyczna i proekologiczna dla dzieci i 
rodziców", oraz "Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla rodziców". Podczas 
spotkań zapewniono materiały dla uczestników, poczęstunek oraz artykuły 
żywnościowe na zajęcia praktyczne. 
4. Projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych mieszkańców 
Gminy Boguchwała” jest współfinansowany ze środków otrzymanych z 
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Rządowego Programu na 
rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych 
na lata 2012-2013. Do udziału w projekcie zrekrutowano 50 osób 
zamieszkujących Gminę Boguchwała, które w momencie rozpoczęcia udziału w 
projekcie ukończyły 60 lat, a dodatkowo w najmniejszym stopniu wykazują się 
znajomością obsługi komputera/Internetu.
 W okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. uczestnicy wezmą udział w 
bezpłatnym bloku szkoleniowym obejmującym:
• Edukację komputerową
Warsztat „Podstawy obsługi komputera” – 30 godzin szkoleń, podczas których 
uczestnicy nabędą podstawowe umiejętności pracy z komputerem.
Warsztat „Praktyczne wykorzystanie Internetu” – 30 godzin szkoleń z obsługi 
Internetu, w tym: poczty elektronicznej, konta bankowego, korzystania z 
komunikatorów internetowych, forum, czat, portali społecznościowych, stron e-
urząd.
• Edukację fotograficzną
Warsztaty fotograficzne – 16 godzin warsztatu pracy z aparatem z 
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uwzględnieniem zagadnień takich jak: podstawowe ustawienia, zdjęcia w 
różnym oświetleniu, dobór tła, ekspozycja, ostrość.
Warsztat „Komputerowa obróbka zdjęć i publikacja w Internecie” – 16 godzin 
szkoleń 
z wykorzystaniem komputera i oprogramowania dostosowanego do obróbki 
zdjęć.
• Edukację z zakresu zdrowego żywienia
Warsztat „Kulinaria dla starszaków” – spotkania w lokalach z zapleczem 
kuchennym 
w Boguchwale i Zgłobniu. W ramach zajęć odbędą się wykłady na temat diety, 
zasad odżywiania, doboru potraw i ich przyrządzania oraz zajęcia praktyczne z 
wykonania potraw z użyciem zakupionych w ramach projektu produktów 
spożywczych.
 Do końca grudnia 2012 wykorzystano połowę zaplanowanej kwoty:  43 100, 00 
zł.
Na realizację projektów w 2012 roku wydatkowano  łącznie: 155 433,10 zł.
3. Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa

Dbając o prawidłowy przebieg zajęć opiekuńczo–wychowawczych, 
Stowarzyszenie na bieżąco zabezpiecza potrzeby finansowe punktów 
przedszkolnych w zakresie zakupu niezbędnych sprzętów, materiałów do zajęć, 
zabawek, środków czystości, itp. Ponadto w okresie wakacyjnym 
przeprowadzono remonty w punktach przedszkolnych celem podniesienia 
estetyki, poprawy  warunków sanitarnych i bhp.  

Racławówka – cyklinowanie i malowanie podłogi, malowanie ścian ,wykonanie 
obudowy na kaloryfery
Niechobrz Nr 2 – wymieniona drzwi, cyklinowanie i lakierowanie parkietów, 
malowanie ścian 
w salach  zajęć
Lutoryż – cyklinowanie i lakierowanie  podłóg, malowanie ścian w salach zajęć i 
korytarzu. 
Nosówka –malowanie drzwi , częściowe malowanie lamperii,
Zgłobień – kapitalny remont kuchni - 34 897,92 zł. 
21 207,35 zł. - cyklinowanie, malowanie
4 123,73 zł. – wymiana drzwi
2 500,00 zł. – zdobienie ścian (postaci bajkowe, elementy związane z nazwą 
danego punktu przedszkolnego) Niechobrz, Lutoryż, Nosówka  - umowa zlecenie

Łączny koszt remontów: 60 229,00 zł. + 2 500,00 = 62 729,00 zł

Na organizację imprezy integracyjnej dla dzieci przedszkolnych przeznaczono 
kwotę: 3382 zł. w tym :1296 zł. (transport) i 2086 zł. upominki ze słodyczami. 
Ponadto w 2012 roku Uchwałą Zarządu przekazano kwotę 37 253,70 zł. na 
pokrycie  dojazdu uczniów do Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale
  Realizując cele statutowe Stowarzyszenie wspiera działalność sportową na 
terenie gminy. Między innymi ufundowane zostały nagrody dla uczestników 
Mistrzostw Województwa Podkarpackiego w Boksie odbywających  się na hali 
sportowej w Niechobrzu w dniach 24-26 Luty 2012 r. na kwotę: 310,02 zł. 
Przeznaczono również 1000 zł. w formie zapomogi dla rodziny wielodzietnej ze 
Zgłobnia.
Zadania wynikające z programu działań przyjęte na 2012 rok zostały 
zrealizowane poza 2 zadaniami a mianowicie: spartakiada  rekreacyjno - 
sportowa dla przedszkolaków oraz prowadzenie w okresie wrzesień – grudzień 
dwóch grup szachowych. Przyczyną rezygnacji z ich przeprowadzenia były 
środki finansowe. Została zmniejszona dotacja z gminy, która  wpłynęła na 
obniżenie ogólnego budżetu stowarzyszenia.  

4.Działalność promocyjna,  wydawnicza

Stowarzyszenie prowadzi własną stronę internetową, na której zamieszcza 
wszystkie informacje związane z działalnością tj. opis podejmowanych 
przedsięwzięć, inicjatyw, bieżące  informacje dla rodziców dotyczące organizacji 
punktów przedszkolnych. 
W bieżącym roku opracowano i wydano w nakładzie 1000 szt.  ulotki 
informacyjno – promocyjne  Stowarzyszenia oraz ulotki wnioskujące o 
przekazanie 1% od podatników w ilości 500 szt.

Druk: MPiPS 6



2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez organizację 
działalności pożytku publicznego
(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały kraj”, 
„zagranica”)

gmina

2. Informacja dotycząca prowadzonych przez organizację pożytku publicznego placówek w okresie 
sprawozdawczym

1.Organizacja prowadziła placówki zapewniające całodobową opiekę osobom 
niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, centra integracji 
społecznej, domy pomocy społecznej, placówki opiekuńczo-wychowawcze określone w 
przepisach o pomocy społecznej, szkoły i placówki publiczne określone w przepisach o 
systemie oświaty lub niepubliczne zakłady opieki zdrowotnej

2.Informacja na temat lokalizacji i aktywności placówek, o których mowa w pkt 1

3. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie 
sprawozdawczym

Liczba odbiorców działań organizacji

(Należy oszacować liczbę odbiorców działań organizacji w okresie 
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)

453

0

Osoby 
fizyczne

Osoby 
prawne

4. Informacja dotycząca działalności nieodpłatnej pożytku publicznego organizacji w okresie 
sprawozdawczym

1.Opis przedmiotu nieodpłatnej działalności 
pożytku publicznego
(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Lp Nazwa placówki Miejscowość/ci, w której/ych 
placówka prowadzi działania

Liczba odbiorców działań 
placówki w okresie 
sprawozdawczym

Druk: MPiPS 7
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1. „Zajęcia sportowe dla uczniów 2012”, - upowszechnianie 
sportów zimowych” współfinansowany ze środków Ministerstwa 
Sportu i Turystyki  i gminy Boguchwała na kwotę 12 500 zł. 
Projekt skierowany był do 40 uczniów szkół podstawowych z 
terenu gminy 
i realizowany był w okresie od 31.01.2012 do 15.03. 2012. 
Głównym celem programu było: zaspokojenie potrzeb ruchowych 
dziecka; propagowanie sportów zimowych jako formy aktywności 
sportowo-rekreacyjnej; rozwijanie indywidualnych zainteresowań; 
poszanowanie dla kultury fizycznej w szkole i poza nią. W ramach 
programu odbywały się zajęcia na salach gimnastycznych, 
terenach przyszkolnych, lodowisku w Boguchwale i Rzeszowie 
oraz stokach narciarskich w Strzyżowie, Karlikowie, Puławach

2. „Szachy Edukują i aktywizują” realizowany w ramach konkursu 
POKL finansowanego ze środków unijnych na kwotę: 49 976,50 
zł.  Projekt skierowany był do dzieci w wieku 4 do 7 lat oraz ich 
rodziców – łącznie w szkoleniu wzięło udział 160 osób 
zamieszkujących Gminę Boguchwała. W ramach projektu 
odbywały się bezpłatne zajęcia szachowe w podziale na 10 grup 
po 16 osób (8 dzieci oraz 8 rodziców) przeprowadzane w salach 
przedszkoli z terenu Gminy Boguchwała. Uczestnicy otrzymali 
podręczniki do gry w szachy oraz poczęstunek podczas zajęć.
Podsumowaniem działań projektowych był turniej szachowy z 
cennymi nagrodami rozegrany 
w trzech grupach wiekowych: dzieci do 5 lat, dzieci od 6 do 7 lat i 
rodzice.
3. „Szkoła dobrego Rodzica” realizowany w ramach konkursu 
POKL finansowanego ze środków unijnych na kwotę: 49 856,60 
zł. W projekcie wzięło udział ponad 200 osób zamieszkujących 
Gminę Boguchwała: uczniów Szkół Podstawowych oraz ich 
rodziców. W ramach projektu zorganizowano bezpłatne zajęcia o 
tematyce: "Edukacja artystyczna i proekologiczna dla dzieci 
i rodziców", oraz "Edukacja z zakresu zdrowego żywienia dla 
rodziców". Podczas spotkań zapewniono materiały dla 
uczestników, poczęstunek oraz artykuły żywnościowe na zajęcia 
praktyczne. 
4. Projekt „Nowe technologie – nowe horyzonty dla starszych 
mieszkańców Gminy Boguchwała” jest współfinansowany ze 
środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w 
ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej 
Osób Starszych 
na lata 2012-2013. Do udziału w projekcie zrekrutowano 50 osób 
zamieszkujących Gminę Boguchwała, które w momencie 
rozpoczęcia udziału w projekcie ukończyły 60 lat, a dodatkowo w 
najmniejszym stopniu wykazują się znajomością obsługi 
komputera/Internetu.
 W okresie od 01.11.2012 r. do 30.04.2013 r. uczestnicy wezmą 
udział w bezpłatnym bloku szkoleniowym obejmującym:
Edukację komputerową, Edukację fotograficzną, Edukację z 
zakresu zdrowego żywienia.

2.Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD: 85.59.B

85.60.Z

85.51.Z

5. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego i działalności gospodarczej organizacji 
pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 8



2. Opis przedmiotu działalności odpłatnej pożytku 
publicznego

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Prowadzenie punktów przedszkolnych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa oświatowego.

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

85.10.Z

3. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

gmina

1.Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

4.Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

5. Opis przedmiotu działalności gospodarczej

(Należy podać informację na temat rodzaju działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem kodu/ów PKD 2007 odpowiadającego/ych tej 
działalności. Jeśli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje 
działalności odpłatnej, należy podać informację na temat 
trzech głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 
3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu 
działalności)

Kod PKD:

Kod PKD:

Kod PKD:

6. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności gospodarczej

(Należy wskazać np. „gmina”, „powiat”, „województwo”, „cały 
kraj”, „zagranica”)

Druk: MPiPS 9
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III.Przychody i koszty organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Informacja o przychodach organizacji

1. Łączna kwota przychodów organizacji ogółem (zgodnie z rachunkiem wyników / zysków 
i strat) 578,619.11 zł

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

1. Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 154,883.96 zł

2. Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 423,557.15 zł

3. Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

4. Przychody z działalności finansowej 0.00 zł

5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 4,286.00 zł

6. Ze źródeł publicznych ogółem: 932,261.95 zł

101,783.96 zł

53,100.00 zł

777,377.99 zł

0.00 zł

7. Ze źródeł prywatnych ogółem: 678.00 zł

178.00 zł

500.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

8. Z innych źródeł 0.00 zł

a) ze środków europejskich w rozumieniu przepisów  o finansach publicznych

c) ze środków budżetu jednostek samorządu terytorialnego

b) ze środków budżetu państwa

d) z dotacji z funduszy celowych

a) ze składek członkowskich

b) z darowizn od osób fizycznych

c) z darowizn od osób prawnych

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaż lub wynajem składników 
majątkowych)

g) z nawiązek sądowych

h) ze świadczeń pieniężnych

2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym
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1.Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -812,171.05 zł

2. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

                w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność statutową 0.00 zł

3. Informacje o sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

1.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych 0.00 zł

2.Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 
wydatkowanej w okresie sprawozdawczym ogółem 4,286.00 zł

3.Działania, na które wydatkowano środki pochodzące z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie 
sprawozdawczym (w szczególności określone w pkt II.1.1) oraz kwoty przeznaczone na te działania

4. Cele szczegółowe, w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych, wskazane przez 
podatników podatku dochodowego od osób fizycznych, na które organizacja pożytku publicznego wydatkowała 
najwięcej środków pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,390,790.16 zł 0.00 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

w tym :

a)koszty z tytułu prowadzenia nieodpłatnej działalności pożytku 
publicznego

b) koszty z tytułu prowadzenia odpłatnej działalności pożytku 
publicznego

c)koszty z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej

d)koszty administracyjne, w tym: zużycie materiałów i energii, usługi 
obce, podatki i opłaty, wynagrodzenia oraz ubezpieczenia i inne 
świadczenia, amortyzacja

e)koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z 
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

f)pozostałe koszty ogółem:

154,883.68 zł 0.00 zł

1,092,361.76 zł 4,286.00 zł

0.00 zł

143,544.72 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 zabawki, materiały do zajęc dydaktycznych 2,013.33 zł

2 wieszaki szatniowe, krzesełka przedszkolne 2,280.15 zł
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

2. Organizacja korzystała z prawa do nieodpłatnego informowania przez jednostki 
publicznej radiofonii i telewizji o prowadzonej działalności pożytku publicznego, zgodnie z 
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr 
43, poz. 226)

3. Organizacja korzystała z uprawnienia do nabycia na szczególnych 
zasadach prawa własności lub prawa użytkowania wieczystego 
nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa lub jednostek samorządu 
terytorialnego, lub zawarła umowy użytkowania, najmu, dzierżawy lub 
użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych nieruchomości 
następujące prawo:

własność

użytkowanie wieczyste

najem

użytkowanie

użyczenie

dzierżawa

nie korzystała

V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy

(W odpowiedzi należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat 
lub część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeśli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

39.0 osób
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2. Przeciętna liczba zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy w 
przeliczeniu na pełne etaty

(Aby określić przeciętne zatrudnienie należy zsumować wszystkie osoby zatrudnione na podstawie stosunku 
pracy w poszczególnych miesiącach w okresie sprawozdawczym (wraz z ułamkami odpowiadającymi części 
etatu, np. 0,5 w przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i 
podzielić przez 12. Wynik wpisać z dokładnością do 1 miejsca po przecinku)

34.0 etatów

19.0 osób3. Liczba osób świadczących usługi w organizacji na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie (nie dotyczy fundacji)

1. Organizacja ma członków

24.00 osób fizycznych
2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku obrotowego

0.00 osób prawnych

organizacja pozyskała 0 członków
3. Zmiana członkostwa w organizacji

organizacja straciła 0 członków

3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

1. Organi`zacja korzystała ze świadczeń wykonywanych przez wolontariuszy

(Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wolontariuszami 
są osoby wykonujące nieodpłatnie i dobrowolnie pracę na rzecz organizacji, niezależnie od tego, czy są to osoby 
niezwiązane z organizacją, członkowie, pracownicy, osoby świadczące usługi na podstawie umowy 
cywilnoprawnej czy przedstawiciele władz organizacji)

0.00 osób

2. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
krótszy niż 30 dni
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

0.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób

2.00 osób

3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres 
dłuższy niż 30 dni

(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz 
organizacji w okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji

b) pracownicy organizacji

0.00 osób

0.00 osób

c) osoby świadczące usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

d)członkowie organu zarządzającego

2.00 osób

0.00 osób

e) inne osoby 0.00 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie 
sprawozdawczym 728,486.54 zł

w 
tym:

a) z tytułu umów o pracę

wynagrodzenie zasadnicze

647,965.91 zł

0.00 zł

nagrody

premie

500.00 zł

0.00 zł

inne świadczenia (np. służbowy telefon, samochód) 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 80,520.63 zł

2. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej, w związku z prowadzoną 
działalnością pożytku publicznego

80,520.63 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 25,512.97 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 55,007.66 zł

3. Łączna kwota wynagrodzeń wypłaconych przez organizację pracownikom oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej w związku z prowadzoną 
działalnością gospodarczą organizacji

0.00 zł

4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie 
i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

1,744.09 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

0.00 zł

VII.Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie 
sprawozdawczym

7. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
organu zarządzającego, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

8. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom 
innych organów organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikom organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2,646.00 zł

10. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń

(Można podzielić się z opinią publiczną dodatkowymi uwagami 
dotyczącymi poziomu lub konstrukcji wynagrodzeń w organizacji 
wówczas należy wpisać te uwagi w przygotowane pole)

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 0.00 zł
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3.Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych

VIII.Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez administrację publiczną  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu 
terytorialnego

2. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy 
administracji rządowej

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację

1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

2. Informacja na temat realizowanych zamówień i kwot otrzymanych na ich realizację

IX.Informacja dotycząca realizowanych przez organizację pożytku publicznego zamówień publicznych w okresie 
sprawozdawczym

X.Informacje uzupełniające

1. Wykaz spółek, w których organizacja posiada co najmniej 20% udziałów lub akcji w kapitale zakładowym lub co 
najmniej 20% ogólnej liczby głosów w organie stanowiącym spółki

2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem

3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie 
sprawozdawczym

4. Organizacja przeprowadziła badanie sprawozdania finansowego na podstawie ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223, z późn. zm.) 
lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. w sprawie obowiązku 
badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego (Dz. U. Nr 285, poz. 
2852)

5. Dodatkowe informacje

(Należy wpisać w poniższe pole inne informacje, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa zadania Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Przedmiot kontroli Organ kontrolujący Data zakończenia 
kontroli
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Sporządził/a
Imię i nazwisko

Funkcja
Data wypełnienia

Miejsce na pieczęć organizacji o ile 
organizacja posiada pieczęć
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