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I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina BOGUCHWAŁA

Powiat RZESZOWSKI

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

7. Skład organu zarządzającego organizacji

(Należy wpisać imiona, nazwiska oraz informacje o funkcji 
pełnionej przez poszczególnych członków organu zarządzającego)

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Leszek Kalandyk Prezes TAK

Władysław Rzepka Wiceprezes TAK

Wiesław Kąkol członek Zarządu TAK

Elżbieta Zielińska członek Zarządu TAK

Elżbieta Zielińska Skarbnik TAK

8. Skład organu kontroli lub nadzoru organizacji

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

Imię i nazwisko Funkcja Wpisany do KRS

Mariusz Kalandyk Przewodniczący TAK

Anna Guzy Członek TAK

Małgorzata Martoń Sekretarz TAK

STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA
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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 rozwoju edukacji, wspieranie szkolnictwa. 
3. Organizowanie zawodów i konkursów sportowych.
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, Urzędami Pracy, 
Ośrodkami Pomocy Społecznej, 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 jak: koncerty, konkursy, warsztaty artystyczne dla 
dzieci, wyjazdy edukacyjne dla dzieci.
• Działalności promocyjnej w tym opracowywanie i druk broszur, 
folderów, plakatów, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 
materiałów o charakterze reklamowym 
i promocyjnym.
12. Rozpowszechnianie informacji o doświadczeniach i dobrych wynikach 
pracy Stowarzyszenia.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Prowadzenie punktów przedszkolnych
 W 2014 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało prowadzenie pięciu 
punktów przedszkolnych w miejscowościach: Lutoryż (2 oddziały), Nosówka (1 oddział), Zgłobień (2 
oddziały), Racławówka (do 31.08.2014 r. funkcjonował 1 oddział, natomiast od 01.09.2014 r. 
otworzono 2 oddział przedszkolny), Niechobrz (do 31.08.2014 r. funkcjonował 1 oddział 5-godzinny 
oraz 2 grupy pełnopłatne, w tym oddział pięciolatków, natomiast od 01.09.2014 r. pozostał 1 oddział 
funkcjonujący 11 godzin). Ogółem opieką przedszkolną wg stanu na grudzień 2014 r. objęto 198 dzieci 
w wieku 2,5 do 6 lat. Liczebność  dzieci w poszczególnych miesiącach ulega zmianie (dochodzą nowe 
dzieci lub wypisywane są przez rodziców ze względów zdrowotnych). Punkty zlokalizowane w 
budynkach szkół we wspomnianych wyżej  miejscowościach czynne są w godzinach od 6.00 do godz. 
17.00 przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku. Zgodnie z umowami zawartymi z 
Dyrektorami szkół Stowarzyszenie nie ponosi kosztów z tytułu użytkowania lokali, jednakże uiszcza 
comiesięcznie  opłaty za ogrzewanie, wodę, energię elektryczną oraz  kanalizację i wywóz śmieci.
Zatrudnienie w Stowarzyszeniu według stanu na 31.12.2014 r. wynosiło 44 osoby, tj. 37,05 w 
przeliczeniu na pełne etaty, w tym 7 osób przebywających na urlopach związanych z macierzyństwem. 
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Wg stanu na ostatni dzień roku 2014 pracowało: 13 nauczycieli-wychowawców z wyższym 
wykształceniem pedagogicznym o specjalności edukacja przedszkolna bądź wczesnoszkolna (11,95 
etatów), nauczyciel rytmiki (0,5 etatu), nauczyciel języka angielskiego (0,5etatu), 14 pomocy 
nauczyciela (11,5 etatów), 3 osoby – personel kuchenny (3 etaty), sprzątaczka (0,25 etatu), 
konserwator (0,75) oraz 3 pracowników administracyjno-biurowych (2,5 etatu). 
W 2014 roku Stowarzyszenie wzięło udział  w organizacji półrocznych staży dla 2 bezrobotnych osób, 
które wspomogły pracę w PP „Smerfolandia” w Zgłobniu na stanowiskach: nauczyciel-wychowawca w 
przedszkolu i pomoc kuchenna. Staże w ramach projektu „Więcej szans w powiecie rzeszowskim” 
przyznał Powiatowy Urząd Pracy w Rzeszowie. Warunkiem staży było zatrudnienie 1 osoby – 
nauczyciela-wychowawcy na okres co najmniej 6 miesięcy.
Posiłki dla dzieci punktów przedszkolnych przygotowywano w prowadzonej przez Stowarzyszenie 
kuchni mieszczącej się w Szkole Podstawowej w Zgłobniu i rozwoziło do oddziałów przez dwóch 
pracowników: 1 zatrudniony na umowę-zlecene, 1 na umowę o pracę. Ponadto kuchnia gotowała 
obiady dla uczniów ze szkół: Racławówka, Nosówka, Zgłobień. Wydawana liczba  obiadów wyniosła ok. 
350 dziennie.
Działania dydaktyczno-wychowawcze w punktach przedszkolnych realizowano w oparciu o 
ministerialną podstawę programową wychowania przedszkolnego ukierunkowaną na wszechstronny 
rozwój dziecka.   
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych w każdej 
grupie dwa razy w tygodniu odbywały się lekcje rytmiki i języka angielskiego. Realizowano także zajęcia 
logopedyczne, w których udział brały dzieci wytypowane na podstawie przeprowadzonej wcześniej 
diagnozy. Zgodnie z prośbami rodziców w grupach starszaków odbywały się 1 raz/tydzień lekcje religii.
Ważne miejsce w wychowaniu przedszkolaków zajmowała edukacja zdrowotna, dzięki której, dzieci 
uczyły się dbać o zdrowie i higienę, a także kształtowano nawyki prozdrowotne. Dzieci uczestniczyły w 
ćwiczeniach ruchowych na Sali gimnastycznej oraz grach i zawodach ruchowych w sali i ogrodzie 
przedszkolnym. Przedszkolaki uczestniczyły w licznych spacerach po najbliższej okolicy. 
W punktach przedszkolnych kultywowano tradycje i obrzędowość, obchodzono ważne święta, 
organizowano uroczystości z udziałem rodziców i zaproszonych gości oraz spotkania z ciekawymi 
osobami. W kalendarzu imprez znalazły się m.in:  
• Spotkania wigilijne, jasełkowe, 
• Hallowen, Andrzejki, Mikołajki, Walentynki, Barbórka
• Dzień Babci i Dziadka, Dzień Mamy i Taty, Dzień Dziecka, 
• Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka,
• Obchody Światowego Dnia Ziemi, Dnia „Marchewki i Dyni,
• Dzień Niepodległości, Dzień Górnika,
• Powitanie Wiosny, Jesieni
• Pikniki rodzinne, ogniska integracyjne,
• Spotkania z policjantem, higienistką, stomatologiem, z muzykami z filharmonii,
• Uroczystości zakończenia „Roku Przedszkolaka” połączone z pożegnaniem dzieci rozpoczynających 
naukę w szkole.

     Przedszkolaki chętnie uczestniczyły  w konkursach organizowanych na szczeblu gminy, przez 
przedszkola i szkoły. Pod kierunkiem wychowawców wykonywały prace plastyczne, które zdobywały 
nagrody i wyróżnienia. Między innymi dzieci uczestniczyły w konkursach: 
• Konkurs plastyczny „Jesienią malowane” 
• Próba pobicia rekordu Guinnessa w kategorii najwięcej dzieci jednocześnie szczotkujących zęby w 
ramach uczestnictwa w Akademii Aquafresh. 
• II Międzygminny Konkurs Plastyczny „Wesołych Świąt Bożego Narodzenia” 

Zgodnie z tradycją w dniu 05.06.2014 r. odbył się kolejny - już czwarty Gminny Festiwal Piosenki 
Przedszkolnej "Rozśpiewane Promyczki", który miał miejsce w Szkole Podstawowej w Lutoryżu. 
Organizatorami imprezy byli: Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Lokalny Ośrodek 
Kultury "RAZEM" w Niechobrzu oraz Szkoła Podstawowa w Lutoryżu. W festiwalu uczestniczyło ok 230 
małych wykonawców - przedszkolaków z terenu gminy Boguchwała, którzy zaprezentowali swoje 
umiejętności wokalne i artystyczne prezentując pomysłowe stroje i sceniczne dekoracje. Oprócz 
licznych atrakcji uczestnikom festiwalu zapewniono także poczęstunek, każdy przedszkolak otrzymał 
również paczkę ze słodkościami.

Poznając najbliższe środowisko przedszkolaki odwiedzały instytucje i zakłady na terenie własnej 
miejscowości, najbliższych okolic i  Rzeszowa, między innymi:
• Wizyta na poczcie, w sklepie, w banku, Podkarpackie Centrum Edukacji Ekologicznej,
• Wycieczka do Remiz Strażackich, Państwowej Straży Pożarnej i Komendy Miejskiej Policjiw Rzeszowie,
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• Wycieczka na dworzec PKP w Rzeszowie, do Telewizji Rzeszów oraz Biblioteki publicznej,
• Wycieczka do rezerwatu przyrody w Woli Zgłobieńskiej oraz do Centrum zabaw „Fantazja” w 
Rzeszowie.

W ramach realizacji treści programowych „Kształcenie przez sztukę” dzieci z wszystkich punktów 
przedszkolnych uczestniczyły w spektaklach teatralnych wystawianych w szkole. Wychowawczynie 
włączały przedszkolaków do udziału w akcjach charytatywnych takich, jak: 
• „Góra grosza”
• Zbiórka plastikowych nakrętek na rzecz Hospicjum dla Dzieci w Rzeszowie oraz protezę ręki dla 
Justyny
• Zbiórka artykułów papierniczych i słodyczy na Dom Dziecka „Mieszko” w Rzeszowie
• Zbiórka książeczek do przedszkolnych kącików czytelniczych, 
• Zbiórka karmy i artykułów pielęgnacyjnych dla schroniska „Cztery Łapy” w Boguchwale

Przedszkola organizowały także kiermasze ozdób bożonarodzeniowych i wielkanocnych, a środki 
uzyskane na kiermaszach przeznaczyły na zakup zabawek, pomocy dydaktycznych, materiałów do zajęć 
plastycznych, strojów dla dzieci.

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała od 2009 roku posiada status OPP pozyskując od 
podatników 1% podatku. W związku z powyższym za rok 2013 Stowarzyszenie uzyskało kwotę 1 231,70 
zł., którą  przeznaczono na działalność statutową Stowarzyszenia tj. zakup zabawek , apteczek z 
wyposażeniem, materiałów do zajęć.

Dokształcanie nauczycieli

Nauczycielki punktów przedszkolnych doskonaliły swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, 
konferencjach, warsztatach, np.: kurs „ABC logopedii”, konferencje edukacyjne organizowane przez 
wydawnictwa : WSiP, MAC, JUKA, NOWA ERA, szkolenie zorganizowane przez Szpital Wojewódzki nr 2 
na temat ,,Postępowanie z dzieckiem chorym na cukrzycę typu I”.
Jedna nauczycielka ukończyła studia uzupełniające magisterskie. Jedna nauczycielka kontynuowała 
studia podyplomowe z logopedii.

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, z 
Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego oraz budżetu Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Funduszu dla Organizacji 
Pozarządowych oraz z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej.
W okresie od 01.05.2014 r. do 31.12.2014 r. Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała 
realizowało kolejny projekt skierowany do starszych mieszkańców Gminy Boguchwała pt. "INTEGRATOR 
- Klub Aktywnego Seniora" współfinansowany ze środków otrzymanych z Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 
2014-2020. 
Do udziału w projekcie zrekrutowanych zostało 60 osób w wieku 60+ oraz liczna grupa osób im 
towarzyszących, z takich miejscowości jak: Kielanówka, Boguchwała, Lutoryż, Mogielnica, Zarzecze. 
Uczestnicy brali udział w bezpłatnym bloku szkoleniowym obejmującym: Warsztaty zdrowego stylu 
życia, kulinarne, udzielania pierwszej pomocy, gimnastyki relaksacyjnej i fitness oraz Warsztaty 
teatralne. W ramach projektu zapewniono art. żywnościowe na zajęcia kulinarne, poczęstunek podczas 
zajęć oraz materiały warsztatowe, w tym środki na wykonanie inscenizacji i strojów na występy grup 
teatralnych, zakupiono także bilety na spektakle teatralne. Na zakończenie projektu odbyło się 
spotkanie podsumowujące z udziałem wszystkich uczestników oraz zaproszonych osób, w ramach 
którego odbyła się: degustacja potraw, pokaz fitness oraz prezentacja przedstawień przygotowanych na 
warsztatach teatralnych. 
Łączny koszt projektu wyniósł 79 200,00 zł., z czego wydatkowano: 79 100,94 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, 
środków czystości, itp. W 2014 roku Stowarzyszenie przeznaczyło kwotę 39 522,50 zł na doposażenie 
kuchni, przedszkoli oraz zabawki i pomoce dydaktyczne, w tym zakupiono m.in:
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- keyboard Yamaha na zajęcia rytmiki – 2 009,99 zł.
- wykładziny dywanowe do Punktów Przedszkolnych w Zgłobniu, Lutoryżu i Racławówka -  1 772,02 zł.
- meble do PP w Lutoryżu – 1 000,38 zł.
- meble do nowego oddziału w PP w Racławówce – 4 685,98 zł.
- meble do PP w Niechobrzu – 1 404,76 zł.
- pralkę do PP w Zgłobniu – 900,00 zł.
- piaskownicę do PP w Zgłobniu - 949,91 zł.
- kuchnia gazowa do PP w Niechobrzu – 940,00 zł.
- parasole przeciwsłoneczne na place zabaw do PP w Zgłobniu, Nosówce i Lutoryżu - 719,50 zł.
- doposażenie  nowego oddziału przedszkolnego w Racławówce – 3 480,00 zł.
- sanitariaty w nowo-wyremontowanej łazience w PP w Niechobrzu – 1 479,10 zł.
W związku ze zwiększonym zapotrzebowaniem na posiłki zaszła potrzeba zakupu do kuchni  
dodatkowego taboretu gazowego na kwotę 1291,50zł oraz sprzętu kuchennego na kwotę 2000,00 zł.

W lutym 2014 r. sfinalizowano kosztowne prace związane z remontem instalacji wentylacyjnej w kuchni 
w Zgłobniu. Wykonano następujące prace:
- Demontaż i montaż drzwi jednoskrzydłowych,
- Przeglądnięcie i uszczelnienie kanału wentylacyjnego,
- Zamontowanie wentylatora na wylocie kanału wentylacyjnego (na dachu),
- Wykonanie zasilania elektrycznego do wentylatora,
- Demontaż istniejącego okapu i wyciągu,
- Montaż nowego wyciągu i okapu z blachy nierdzewnej,
- Wykonanie 2 szt. nawiewu w drzwiach wejściowych,
- Częściowe pomalowanie kuchni (17 m2).
Koszt w.w. robót i sprzętu wyniósł: 6 021,00 zł.

Wykonano także remonty:
- malowanie nowych pomieszczeń w PP w Racławówce,
- malowanie, wykonanie ścianek działowych, położenie płytek na posadzce w łazience, malowanie 
kuchni, wykonanie i montaż bramki zabezpieczającej, wykonanie instalacji dzwonkowej w Punkcie 
Przedszkolnym w Niechobrzu,
- cyklinowanie i lakierowanie podłogi w sali nr 1 i malowanie łazienki i sali nr 1 w PP w Zgłobniu,
- wykonanie instalacji dzwonkowej w PP w Nosówce.
Całkowity koszt w.w. prac wyniósł: 12 715,00 zł. 

Na organizację IV Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki” przeznaczono 
kwotę: 4 230,00 zł. upominki ze słodyczami oraz transport: 712,80 zł.

Ponadto w 2014 roku przekazano kwotę 39 779,84 zł na pokrycie dojazdu 2 uczniów do ZS w 
Racławówce oraz dojazd oraz stypendia naukowe uczniów Liceum Ogólnokształcącego w Boguchwale.

Większość zadań wynikających z programu działań Stowarzyszenia przyjętego na 2014 rok zostało 
wykonane. Nie zrealizowano:
1. zorganizowania w listopadzie 2014 r. spartakiady sportowej dla przedszkolaków z terenu gminy – ze 
względu na ograniczenia finansowe przeniesiono na luty 2015 r.,
2. zorganizowania w miesiącach maj i listopad dwóch konferencji metodycznych dla nauczycieli 
wychowania przedszkolnego z całej gminy,
3. opracowania propozycji programu funkcjonowania wychowania przedszkolnego i świetlic w Gminie 
Boguchwała,
W dalszym ciągu czynione były  starania o organizację przedszkola z oddziałami integracyjnymi w 
Niechobrzu.

4. Działalność promocyjna, wydawnicza

Stowarzyszenie prowadzi własną stronę internetową, na której na bieżąco zamieszcza wszystkie 
informacje związane z działalnością tj. opis podejmowanych przedsięwzięć, inicjatyw, bieżące  
informacje i dokumenty dla rodziców dotyczące organizacji punktów przedszkolnych, relacje 
fotograficzne z zajęć i wydarzeń w poszczególnych punktach przedszkolnych.
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najbliższe sąsiedztwo (osiedle, dzielnica, sołectwo, wieś, przysiółek)

gmina

kilka gmin

powiat

kilka powiatów

województwo

kilka województw

cały kraj

poza granicami kraju

1.2. Zasięg terytorialny prowadzonej przez 
organizację działalności pożytku publicznego

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

530

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

2.2. Informacje na temat 
innych (niż wymienionych w 
pkt 2.1) odbiorców, na rzecz 
których organizacja działała

(Np. zwierzęta, zabytki)

---

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

działalność na rzecz osób 
w wieku emerytalnym

W okresie od 
01.05.2014 r. do 
31.12.2014 r. 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała 
realizowało projekt 
skierowany do 
starszych mieszkańców 
Gminy Boguchwała pt. 
"INTEGRATOR - Klub 
Aktywnego Seniora" 
współfinansowany ze 
środków otrzymanych z 
Ministerstwa Pracy i 
Polityki Społecznej w 
ramach Rządowego 
Programu na rzecz 
Aktywności Społecznej 
Osób Starszych na lata 
2014-2020. 
Do udziału w projekcie 
zrekrutowanych zostało 
60 osób w wieku 60+ z 
takich miejscowości jak: 
Kielanówka, 
Boguchwała, Lutoryż, 
Mogielnica, Zarzecze. 
Uczestnicy brali udział 
w bezpłatnym bloku 
szkoleniowym 
obejmującym: 
Warsztaty zdrowego 
stylu życia, kulinarne, 

85.60.Z

3.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
nieodpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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, z późn. zm.), a także 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
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4.2. Należy podać informację na temat przedmiotu działalności 
odpłatnej organizacji w okresie sprawozdawczym, wraz ze 
wskazaniem sfer/y 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,  a także 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

4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

udzielania pierwszej 
pomocy, gimnastyki 
relaksacyjnej i fitness 
oraz Warsztaty 
teatralne. W ramach 
projektu zapewniono 
art. żywnościowe na 
zajęcia kulinarne, 
poczęstunek podczas 
zajęć oraz materiały 
warsztatowe, w tym 
środki na wykonanie 
inscenizacji i strojów na 
występy grup 
teatralnych, zakupiono 
także bilety na 
spektakle teatralne. Na 
zakończenie projektu 
odbyło się spotkanie 
podsumowujące z 
udziałem wszystkich 
uczestników oraz 
zaproszonych osób, w 
ramach którego odbyła 
się: degustacja potraw, 
pokaz fitness oraz 
prezentacja 
przedstawień 
przygotowanych na 
warsztatach 
teatralnych. 
Łączny koszt projektu 
wyniósł 79 200,00 zł., z 
czego wydatkowano: 
79 100,94 zł.
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 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W 2014 roku 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała 
kontynuowało 
prowadzenie pięciu 
punktów 
przedszkolnych w 
miejscowościach: 
Lutoryż (2 oddziały), 
Nosówka (1 oddział), 
Zgłobień (2 oddziały), 
Racławówka (do 
31.08.2014 r. 
funkcjonował 1 oddział, 
natomiast od 
01.09.2014 r. 
otworzono 2 oddział 
przedszkolny), 
Niechobrz (do 
31.08.2014 r. 
funkcjonował 1 oddział 
5-godzinny oraz 2 grupy 
pełnopłatne, w tym 
oddział pięciolatków, 
natomiast od 
01.09.2014 r. pozostał 1 
oddział funkcjonujący 
11 godzin). Ogółem 
opieką przedszkolną wg 
stanu na grudzień 2014 
r. objęto 198 dzieci w 
wieku 2,5 do 6 lat. 
Liczebność  dzieci w 
poszczególnych 
miesiącach ulega 
zmianie (dochodzą 
nowe dzieci lub 
wypisywane są przez 
rodziców ze względów 
zdrowotnych). Punkty 
zlokalizowane w 
budynkach szkół we 
wspomnianych wyżej  
miejscowościach 
czynne są w godzinach 
od 6.00 do godz. 17.00 
przez pięć dni w 
tygodniu od 
poniedziałku do piątku.

85.10.Z

5. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

Druk: MPiPS 8



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) 1,499,821.83 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 79,200.00 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 506,500.84 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 904,615.07 zł

e) Pozostałe przychody 9,505.92 zł

0.00 zł

79,200.00 zł

904,615.07 zł

0.00 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 8,274.22 zł

144.00 zł

5,719.12 zł

2,411.10 zł

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) ze środków państwowych 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)

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

5.1. Organizacja prowadziła działalność gospodarczą

Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1,231.70 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 983,815.07 zł
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0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 506,500.84 zł

e) ze spadków, zapisów

f) z wpływów z majątku (w szczególności sprzedaży lub wynajmu składników majątkowych)

5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -39,681.38 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -765,308.89 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0.00 zł

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

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 0.00 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,231.70 zł

3.3. 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 szacunkowe kwoty przeznaczone na te działania

3.4. 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 wydaną kwotą

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 1,515,713.34 zł 1,231.70 zł

Koszty ogółem:

W tym: wysokość 
kosztów 

finansowana z 1% 
podatku 

dochodowego od 
osób fizycznych

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 finansowe

e) koszty administracyjne

f) pozostałe koszty ogółem

118,881.38 zł 0.00 zł

1,271,809.73 zł 1,231.70 zł

0.00 zł

0.00 zł

125,022.23 zł

0.00 zł 0.00 zł

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

1 zabawki, materiały dydaktyczne do zajęć 1,231.70 zł

4.2. Koszty kampanii informacyjnej lub reklamowej związanej z pozyskiwaniem 1% podatku 
dochodowego od osób fizycznych

0.00 zł

5.3. Wynik działalności gospodarczej 0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji wraz z kwotą 
przyznanego zwolnienia)

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 nieodpłatnej 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, z 
późn. zm.)

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 na 
preferencyjnych warunkach z podmiotami publicznymi umowy użytkowania, 
najmu, dzierżawy lub użyczenia i przysługuje jej w odniesieniu do tych 
nieruchomości następujące prawo:

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji)

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

1.1. 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)

47.0 osób

1.2. 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)

34.5 etatów

17.0 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

27.00 osób fizycznych
2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego

0.00 osób prawnych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł
0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym

3.1. Organizacja 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 
fizyczne, które ochotniczo i bez wynagrodzenia wykonują świadczenia 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

3.2. 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, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób

VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 764,586.73 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

707,461.34 zł

701,475.74 zł

- nagrody

- premie

1,000.00 zł

4,985.60 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 57,125.39 zł

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

57,125.39 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 10,565.39 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 46,560.00 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

2.00 osób

3.3. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres od 30 dni do 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

2.00 osób

0.00 osób

0.00 osób
3.4. Liczba wolontariuszy wykonujących świadczenie na rzecz organizacji przez okres dłuższy niż 6 
miesięcy
(Każdy wolontariusz powinien być liczony tylko raz, niezależnie od liczby świadczeń wykonanych na rzecz organizacji w 
okresie sprawozdawczym)

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego

b) inne osoby

0.00 osób

0.00 osób
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4. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
zarządzającego organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne 
świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
Aby określić przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy: 1.zsumować wszystkie kwoty wynagrodzeń wypłacone w ciągu 
roku sprawozdawczego (wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy 
cywilnoprawne); 2. podzielić zsumowaną kwotę  przez  12 (miesięcy)

0.00 zł

5. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

6. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne
(patrz komentarz do punktu 4)

0.00 zł

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

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom 
świadczącym usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(patrz komentarz do punktu 4)

63,715.56 zł

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

0.00 zł

9. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom organu 
kontroli lub nadzoru, wliczając wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz 
umowy cywilnoprawne

0.00 zł

12. 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

VIII. Informacja o działalności zleconej organizacji pożytku publicznego przez organy administracji publicznej  w okresie 
sprawozdawczym

1. Organizacja realizowała zadania zlecone przez organy jednostek samorządu terytorialnego

2. Informacja na temat głównych realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota

10. Wysokość najwyższego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego członkom innych, 
niż organu zarządzającego, kontroli lub nadzoru, organów organizacji, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia oraz umowy cywilnoprawne

0.00 zł

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

3,123.30 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych
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3. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zadania zlecone przez organy administracji 
rządowej lub państwowe fundusze celowe

4. Informacja na temat realizowanych zadań i kwot dotacji otrzymanych na ich realizację
(Należy podać nazwę zadania, jego główny(-e) cel(-e), nazwę organu udzielającego dotacji oraz kwotę przyznanej dotacji)

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 w okresie sprawozdawczym zamówień 
publicznych
(Należy wpisać realizowane zamówienia publiczne w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) oraz te, do których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie 
przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro)

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

-

Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Leszek Kalandyk - Prezes 
SROGB

14.07.2015 r.
Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp Nazwa spółki Siedziba spółki % udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

Lp Nazwa zadania Cel(-e) zadania Nazwa organu udzielającego dotacji Kwota
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