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Data zamieszczenia sprawozdania 2018-07-04

I. Dane organizacji pożytku publicznego

Kraj          POLSKA Województwo     PODKARPACKIE

Gmina BOGUCHWAŁA

Powiat RZESZOWSKI

Ulica PL. RYNEK Nr domu 2 Nr lokalu 

Miejscowość BOGUCHWAŁA Kod pocztowy 36-040 Poczta BOGUCHWAŁA Nr telefonu 668144855

Nr faksu E-mail srogb@boguchwala.pl Strona www www.srogb.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

Alina Ladzińska Skarbnik TAK

Halina Chwalik Członek TAK

Elżbieta Zielińska Członek 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 Świeca Członek TAK

Urszula Zając Członek 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 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.

II. Charakterystyka działalności organizacji pożytku publicznego  w okresie sprawozdawczym

1. Opis działalności pożytku publicznego

1.1. Opis głównych 
działań podjętych 
przez organizację

1. Organizacja punktów przedszkolnych:

W 2017 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało prowadzenie 
dziewięciu punktów przedszkolnych. Stan oddziałów i liczebność dzieci w poszczególnych 
miejscowościach przedstawiał się następująco: Nosówka (2 oddziały – ogółem 43 dzieci), Zgłobień (3 
oddziały – ogółem 59 dzieci), Racławówka (3 oddziały – ogółem 73 dzieci), Niechobrz 2 (2 oddziały – 
ogółem 38 dzieci), Niechobrz 1 (2 oddziały – ogółem 49 dzieci), Wola Zgłobieńska (3 oddziały – ogółem 
70 dzieci), Boguchwała (4 oddziały – ogółem 90 dzieci), Zarzecze (1 oddział - 20 dzieci) . Do 31 sierpnia 
funkcjonował 3-oddziałowy Punkt Przedszkolny ,,Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu, do którego 
uczęszczało ogółem 76 dzieci . Od 1 września 2017r. swoją działalność rozpoczął jednooddziałowy 
Punkt Przedszkolny ,,Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy, który liczy 24 dzieci. Ogółem opieką 
przedszkolną wg stanu na grudzień 2017 r. w 9 punktach przedszkolnych (w 21 oddziałach) objęto 466 
dzieci w wieku 2,5 do 6 lat. Liczebność  dzieci w poszczególnych miesiącach ulegała zmianie (dochodziły 
nowe dzieci lub wypisywane były przez rodziców ze względów zdrowotnych, osobistych spraw 
rodzinnych czy zmiany miejsca zamieszkania).
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 oraz  podczas 
ferii zimowych i jeden miesiąc w wakacje. W sierpniu dyżur pełnił Punkt Przedszkolny ,,Smerfolandia” w 
Zgłobniu.  Zgodnie z umowami użyczenia 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.
Posiłki dla dzieci z punktów przedszkolnych oraz obiady dla uczniów  wszystkich szkół podstawowych i 
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gimnazjów w gminie przygotowywały kuchnie prowadzone przez SROGB w Boguchwale, Zgłobniu i 
Nosówce. Łącznie gotowanych było około 940 obiadów dziennie, w tym w Boguchwale – ok. 370 
obiadów dziennie, w Zgłobniu – ok. 320 obiadów dziennie, w Nosówce – ok. 250 obiadów dziennie. Z 
poszczególnych kuchni posiłki do pozostałych punktów rozwoziło  dwóch pracowników zatrudnionych 
na umowy - zlecenia. 
Dodatkowo kuchnie wzięły udział w przygotowaniu potraw świątecznych na Jarmark 
Bożonarodzeniowy organizowany przez MCK w Boguchwale. W okresie ferii zimowych oraz wakacji 
żywiły dzieci oraz młodzież podczas półkolonii.
Wg stanu na 31.12.2017 r. w Stowarzyszeniu pracowało ogółem 70 osób zatrudnione na umowy o 
pracę – 66,82 w przeliczeniu na pełne etaty. W 2017 roku 4 pracownicom udzielono  urlopów 
macierzyńskich, natomiast 1 osoba kontynuuje urlop wychowawczy , natomiast 3  osoby (3 etaty) 
przebywało na długotrwałych zwolnieniach lekarskich związanych z macierzyństwem i 1 osoba z tytułu 
przewlekłej choroby.

Analizując szczegółowo zatrudnienie ze względu na rodzaj stanowiska Stowarzyszenie zatrudnia (bez 
osób na długotrwałych zwolnieniach):
1. 27 nauczycieli wychowawców w przedszkolu ( w tym j.angielski i rytmika) – 25,82 etatów
2. 17 pomocy nauczyciela – 15,75 etatów
3. 13 pracowników kuchni, tj. 3 szefów kuchni, 3 intendentki, 7 pomocy kuchennych – łącznie 13 
etatów
4. 1 konserwatora – 0,75 etatu
5. 3 pracowników administracji, tj. dyrektor punktów przedszkolnych – 0,5 etatu, specjalista ds.  
administr.-kadrowych – 1 etat, główny księgowy – 1 etat 
W 2017r. 2 osoby skierowane przez PUP w Rzeszowie odbywało staż w punktach przedszkolnych na 
stanowisku pomoc nauczyciala.

2. Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza:

Działania wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczne w punktach przedszkolnych realizowano w oparciu 
o ministerialną podstawę programową wychowania przedszkolnego ukierunkowaną na wszechstronny 
rozwój dziecka oraz  w programach „Nasze Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i 
Wiesławy Żaby – Żabińskiej, wydawnictwa MAC.
   
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach dydaktyczno - opiekuńczo-wychowawczych 
w każdej grupie dwa razy w tygodniu po pół godziny odbywały się zajęcia rytmiki i języka angielskiego. 
Realizowano także zajęcia logopedyczne, w których udział brały dzieci wytypowane na podstawie 
orzeczeń o kształceniu specjalnym i przeprowadzonej wcześniej diagnozie. Zgodnie z prośbami 
rodziców w grupach starszaków odbywały się 1 raz w tygodniu lekcje religii.  Od lipca do grudnia 
wszystkie przedszkola brały udział w projekcie unijnym ,,Przedszkole na czas”. W ramach tego projektu 
dzieci miały zapewnione zajęcia z logopedii oraz gimnastyki korekcyjnej.
     Mając na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci prowadzono obserwacje przy 
pomocy Arkusza obserwacji dziecka 3 – letniego i Arkusza obserwacji dziecka 4 - letniego. Dzieci 5 i 6 – 
letnie zdiagnozowano ,,Arkuszem badania gotowości szkolnej”. Informacje o gotowości dziecka do 
podjęcia nauki w szkole podstawowej przekazano rodzicom końcem kwietnia. Ponadto praca 
nauczycielek dokumentowana była na bieżąco w dzienniku zajęć.

     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 min:  
• Dzień Babci i Dziadka, 
• Walentynki 
• III Spartakiada Przedszkolna w PP ,, Chatka Puchatka” w Niechobrzu
• Dzień Dziecka,
• VII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki” Niechobrz 2017 
• Dzień Mamy i Taty,
• Paraolimpiada sportowa dla dzieci niepełnosprawnych „Wszyscy są zwycięzcami” w Niechobrzu; 
• Zakończenie roku przedszkolnego połączone z pożegnaniem sześciolatków, rozdaniem dyplomów i 
pamiątkowych książeczek.
• Pikniki Rodzinne 
• Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka
• Barbórka, Andrzejki, Mikołajki 
• Dzień Niepodległości
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• Spotkania wigilijne, jasełkowe
Ponadto przedszkolaki z PP w Boguchwale wzięły udział w gminnych obchodach rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 –go Maja i złożyły kwiaty pod Pomnikiem Grunwaldu oraz uczestniczyły w zajęciach 
organizowanych przez MCK .
Przedszkolaki poznawały najbliższe otoczenie, odwiedzały: 
• sklepy spożywcze
• Biblioteki Publiczne
• Ochotniczą Straż Pożarną

Spotykały się z ciekawymi ludźmi:
• pielęgniarką
• listonoszem
• ornitologiem
• fotografem
• bibliotekarką 
• higienistką
• ratownikiem medycznym
• muzykami z Filharmonii Mobilnej i  Szkoły Muzycznej Yamaha
• policjantem
Uczestniczyły w wycieczkach autokarowych i pieszych do: 
• Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Rzeszowie 
• Wojewódzkiej Straży Pożarnej w Rzeszowie
• Mini zoo w Rzeszowie
• Zamku w Łańcucie
• Zagrody ,,Szmer” w Godowej
• Ranczo w Pstrągowej
• Centrum Zabaw ,,Kolorowy Świat” w Rzeszowie
• Teatru Maska
• WDK w Rzeszowie 
• Kina Zorza i Helios w Rzeszowie
• Stadniny koni w Zabajce
Uczestniczyły w spektaklach teatralnych oraz przedstawieniach i akademiach
• ,,Kukiełki”
• ,,Dzwonnik z Notre Dame”- spektakl muzyczny
• ,,Piękna i Bestia” oraz ,, Baltazar Gąbka”- w wykonaniu Teatru Edukacji Narodowej z Wrocławia
• ,,Odważny Pastuszek”- w wykonaniu Teatru Eden z Wieliczki
• ,,Czerwony Kapturek”- teatr kukiełkowy
• ,,Ziemia naszym domem”-przedstawienie organizowane przez SP w Boguchwale
• ,,Konstytucja Majowa”-akademia organizowana przez SP w Boguchwale
• ,,Królowa Śniegu” i ,,Pinokio”- przedstawienie w wykonaniu uczniów kl. I i II SP w Lutoryżu
• ,, Jaś i Małosia”-teatrzyk lalkowy
• ,,Święto Niepodległości”- akademia dla rodziców w wykonaniu grupy 6-latków z PP w Boguchwale
• ,,Dzień Papieski”-akademia organizowana przez SP  w Racławówce
• ,,Opowieść wigilijna”
Przedszkolaki chętnie brały udział w różnych zbiórkach i akcjach :
• Zbiórce plastikowych nakrętek,
• Zbiórce dla psów ze schroniska w Boguchwale
• Akcji ,,Góra Grosza” dla dzieci z Domów Dziecka
• Akcji ,,Czytanie dzieciom przez Rodziców” zainicjowanej przez PP ,,Kubusiowa Polana” w Niechobrzu
• Akcji ,,Nakręć się na pomaganie” organizowanej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla dzieci

Dzieci brały udział w organizowanych konkursach:
• Międzynarodowy konkursie plastycznym "Wesołego Alleluja" organizowany przez SP w Woli 
Zgłobieńskiej
• Konkursie plastycznym ,,Nadeszła wiosna” organizowanym przez PP ,, Mali Odkrywcy” w Zarzeczu
• Konkursie plastycznym ,,Wiosenne kwiaty” organizowanym przez Bibliotekę Publiczną w Zgłobniu
• Konkursie plastycznym ,,Warzywne ludki”-organizowanym przez PP w Racławówce
• Konkursie plastycznym ,,Jesienne drzewo” organizowanym przez PP w Zgłobniu

     Ważne miejsce w wychowaniu przedszkolaków zajmowała edukacja zdrowotna, dzięki której dzieci 
uczyły się dbać o zdrowie i higienę, a także kształtowano nawyki prozdrowotne. 
Zarówno nauczycielki jak i pomoce oraz intendentki i pracownice kuchni wzięły udział w projekcie 
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,,Zdrowo jem, zdrowo rosnę”. Szkolenia i wykłady prowadziła mgr inż. Dominika Kaczor, dyplomowany 
dietetyk, doradca żywieniowy, długoletni pracownik fundacji Drzewo-Życia, gdzie pracuje z osobami 
borykającymi się z zaburzeniami odżywiania w tym anoreksji, bulimii, nadwagi i otyłości. Jako nieliczna 
pomaga rodzinom dzieci autystycznych. W trakcie trwania projektu zostały opracowane nowe sposoby 
wdrażania zdrowego odżywiania w punktach przedszkolnych. Uczestnicy mieli możliwość poszerzenia 
swojej wiedzy na temat zdrowych nawyków żywieniowych, zaburzeń odżywiania u dzieci, alergii, 
nietolerancji pokarmowych oraz zapoznali się z nową piramidą żywienia.
     W kwietniu po raz trzeci Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała zorganizowało 
Spartakiadę Przedszkolną, która odbyła się na sali   gimnastycznej w Zespole Szkół w Niechobrzu. W 
konkurencjach sportowych wzięły udział dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych. Każda drużyna 
reprezentowana była przez sześciu zawodników (3 dziewczynki i 3 chłopców z grup 4-6 latków), 
natomiast pozostałe dzieci głośno dopingowały swoich przedstawicieli. Po sportowych zmaganiach 
dzieci udały się na ,,zdrowy poczęstunek”, następnie każdy przedszkolak otrzymał nagrodę, a 
przedszkole dyplom za udział.
     Zgodnie z tradycją w czerwcu odbył się kolejny – VII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej 
"Rozśpiewane Promyczki", który tym razem  miał miejsce w Niechobrzu. Organizatorami imprezy byli: 
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała, Lokalny Ośrodek Kultury "RAZEM" w Niechobrzu 
oraz Zespół Szkół w Niechobrzu. 
W festiwalu przedszkolaki zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i artystyczne. Otuchy dodawała  
im  ogromna maskotka Minionek. W trakcie imprezy dzieci miały okazję skorzystać z malowania twarzy 
oraz bawić się fantazyjnie skręconymi balonami.  Jury nie miało wątpliwości, aby wszystkim małym 
artystom przyznać pierwsze miejsce, dekorując ich plakietkami. Uczestnikom festiwalu zapewniono 
poczęstunek, a każdy przedszkolak otrzymał również paczkę ze słodkościami.
Na organizację III Spartakiady oraz VII Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane 
Promyczki” przeznaczono kwotę 3453,16 zł w tym: koszt paczek dla dzieci oraz transport.
             Bardzo dużo uwagi w 2017 r. poświęciliśmy dzieciom, które posiadały orzeczenia o potrzebie 
kształcenia specjalnego, z opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka lub według 
nauczycieli ich zachowanie wskazywało na potrzebę przebadania w poradni psychologiczno – 
pedagogicznej. Do 31.08.2017 r. opieką terapeutyczną objęto 6 dzieci z dysfunkcjami, w tym z opiniami 
o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego na czas wychowania przedszkolnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim i 
umiarkowanym oraz autyzm, w tym zespół Aspergera. Natomiast według stanu na dzień 31.12.2017r. 
opieką objęto 4 dzieci z dysfunkcjami, w tym z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego na czas 
wychowania przedszkolnego z uwagi na autyzm, w tym zespół Aspergera oraz z uwagi na 
niepełnosprawność ruchową.
 Dzieci objęto terapią pedagogiczną i logopedyczną. Zatrudniono nauczycieli wspomagających, którzy 
prowadzili z nimi zajęcia indywidualne o charakterze korekcyjno – kompensacyjnym.

3. Dokształcanie nauczycieli i pracowników SROGB

     Nauczycielki punktów przedszkolnych doskonaliły swój warsztat pracy poprzez udział w warsztatach, 
szkoleniach i konferencjach edukacyjnych organizowanych przez wydawnictwa i inne placówki.
Trzy nauczycielki podjęły dokształcające studia podyplomowe z zintegrowanej edukacji przedszkolnej i 
wczesnoszkolnej.
Systematycznie doszkalały się także pracownicy biurowi na bieżąco zapoznając się z nowelizacjami 
dotyczącymi kwestii kadrowych oraz księgowych.

4. Działania na rzecz poprawy bazy przedszkolnej i wyposażenia: 

      Dbając o prawidłowy przebieg zajęć opiekuńczo–wychowawczych, Stowarzyszenie na bieżąco 
zabezpiecza potrzeby finansowe punktów przedszkolnych w zakresie zakupu mebli, wyposażenia, 
niezbędnych sprzętów, materiałów do zajęć, zabawek, środków czystości, itp. Wydano na ten cel 
łącznie 34 318,82.
Dodatkowo poniesiono koszty w wysokości 17 711,40 zł na doposażenie kuchni w Boguchwale, 
Nosówce i Zgłobniu.

Ponadto przeprowadzono remonty w punktach przedszkolnych celem podniesienia estetyki, poprawy  
warunków sanitarnych i bhp.:
- w PP Racławówka- malowanie kraty w szatni, szpachlowanie ścian z czyszczeniem korytarza 
wejściowego, malowanie ścian i sufitów na korytarzu, w Sali nr 2, w ubikacji i szatni, malowanie 
kaloryferów żeberkowych w korytarzu, Sali nr 2 i szatni
- w PP Boguchwała- malowanie ścian i sufitów na korytarzu, w kuchni i na zapleczu, malowanie drzwi w 
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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. Informacja dotycząca liczby odbiorców działań organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

kuchni i na zapleczu, malowanie okapów w kuchni, zakup i zamontowanie plastikowych narożników w 
kuchni, plantowanie terenu wokół placu zabaw z użyciem koparki i wywrotki, osadzenie ławek 
parkowych na placu zabaw, zamontowanie i zasypanie piaskownicy, demontaż krawężników 
betonowych na placu zabaw i osadzenie nowych, demontaż i montaż kosza na śmieci i tablicy 
informacyjnej – PP Boguchwała, wykoszenie i zasianie nowej trawy na placu zabaw, demontaż chodnika 
z kostki brukowej przy placu zabaw i ponowny montaż, demontaż ogrodzenia segmentowego wokół 
starego placu zabaw i montaż nowego na placu zabaw
- w PP Nosówka- malowanie ścian i sufitów na stołówce, w Sali nr 2 oraz ubikacji, malowanie 
kaloryferów żeberkowych w Sali nr 2, przygotowanie podłoża i układanie glazury na ścianie w stołówce
- w PP Niechobrz 1- malowanie ścian i sufitów na korytarzu
- w PP Niechobrz 2- malowanie ścian i sufitów w kuchni i na zapleczu, przygotowanie podłoża i 
układanie płytek na ścianie w kuchni, przygotowanie podłoża i układanie płytek na posadzce w kuchni i 
na zapleczu, demontaż i montaż brodzika, wykucie ścianki ściekowej, montaż nowego odpływu w 
ubikacji, malowanie drzwi, przeróbka kanalizacji odpływowej i zabudowa rury kanalizacyjnej w kuchni, 
zakup i wymiana podgrzewacza elektrycznego o pojemności 80 l w kuchni

Łączny koszt remontów : 24 374,00 zł
Łączny koszt remontów z usługą i materiałami: 30659,78 zł.

5. Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa i aktywizacja mieszkańców

Do czerwca  2017 roku przekazano kwotę 3112,02 zł na pokrycie  kosztów dojazdu uczniów głównie z 
Błędowy Zgłobieńskiej do Punktu Przedszkolnego i Szkoły Podstawowej w Nosówce.

W 2017 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało realizowany od 
29.08.2016 r. projekt dofinansowany w ramach RPO WP 2014-2020 pn. "Przedszkole na czas". 
Całkowity koszt projektu to: 566 891,25 zł, w tym kwota dofinansowania wyniosła: 510 158,25 zł, a 
wkład własny: 56 733,00 zł. Celem głównym projektu było zwiększenie o 45 (2oddziały) liczby miejsc 
wychowania przedszkolnego w Boguchwale, zwiększenie szans edukacyjnych dzieci uczęszczających do 
wszystkich oddziałów przedszkolnych poprzez udział w zajęciach dodatkowych oraz podniesienie 
jakości prowadzonej edukacji przedszkolnej dzięki udziałowi 1 nauczyciela w kursie z zakresu gimnastyki 
korekcyjnej (koszt kursu: 899,00 zł).
2 nowe oddziały utworzone zostały przy funkcjonującym już Punkcie Przedszkolnym "Kraina Uśmiechu" 
w Boguchwale. Zatrudnione zostało 3 nauczycielki z odpowiednimi kwalifikacjami oraz 2 pomoce 
nauczyciela. W ramach projektu kompletnie wyposażono dwie sale przedszkolne - zakupiono  szafki, 
leżaki, szafy na pościel, stoliki, krzesełka, dywany, żaluzje, firanki, tablice korkowe i magnetyczne, 
zabawki, pomoce dydaktyczne, telewizory, radioodtwarzacze, kserokopiarkę, materiały biurowe, 
plastyczne, zakupiono szatnie z ławkami, dokupiono sprzęt kuchenny: zmywarko-wyparzarkę, taboret 
gazowy, warnik, wózek do przewożenia posiłków, zestawy termosów na posiłki, talerze, sztućce, kubki. 
Łączny koszt to 106 846,81 zł.
W ramach działań projektowych prowadzono zajęcia dodatkowe z logopedii i gimnastyki korekcyjnej, w 
których wzięło udział 265 dzieci z wszystkich punktów przedszkolnych prowadzonych przez 
stowarzyszenie, zakwalifikowane poprzez przeprowadzone wcześniej diagnozy wad postawy i wymowy. 
Do efektywnego prowadzenia zajęć zatrudniono wykwalifikowanych trenerów, a także zakupiono 
materiały dydaktyczne do prowadzenia logopedii oraz sprzęt gimnastyczny.
Znaczącym sukcesem było wyremontowanie i doposażenie w kolejne sprzęty placu zabaw mieszczącym 
się na terenie Szkoły Podstawowej w Boguchwale. Plac uporządkowano, poszerzono, wymieniono 
nawierzchnię, ustawiono nowe sprzęty dla dzieci, ławki, dostawiono ogrodzenie. Koszt inwestycji 
wyniósł: 71 469,17 zł.
Realizację działań projektowych zakończono 31.12.2017 r. rozliczając wydatki w kwocie: 557 719,54 zł.
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2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

1050

0

Osoby fizyczne

Osoby prawne

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

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

Druk: MPiPS 7

http://www.stat.gov.pl/klasyfikacje/pkd_07/pkd_07.htm


4. Informacja dotycząca działalności odpłatnej pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

4.1. Organizacja prowadziła działalność odpłatną pożytku publicznego

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W 2017 roku 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała 
kontynuowało 
realizowany od 
29.08.2016 r. projekt 
dofinansowany w 
ramach RPO WP 2014-
2020 pn. "Przedszkole 
na czas". Celem 
głównym projektu było 
zwiększenie o 45 (2 
oddziały) liczby miejsc 
wychowania 
przedszkolnego w 
Boguchwale, 
zwiększenie szans 
edukacyjnych dzieci 
uczęszczających do 
wszystkich oddziałów 
przedszkolnych poprzez 
udział w zajęciach 
dodatkowych- 
logopedycznych oraz z 
gimnastyki korekcyjnej 
oraz podniesienie 
jakości prowadzonej 
edukacji przedszkolnej 
dzięki udziałowi 1 
nauczyciela w kursie z 
zakresu gimnastyki 
korekcyjnej.
Dodatkowo 
Stowarzyszenie jest 
partnerem w realizacji 
projektu "Przedszkolaki 
na start" także 
dofinansowanego w 
ramach RPO WP 2014-
2020, w ramach 
którego prowadzi 
zajęcia dodatkowe 
skierowane również do 
dzieci przedszkolnych.

85.10.Z
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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

 Sfera działalności pożytku 
publicznego

Przedmiot działalności Numer Kodu (PKD)

nauka, szkolnictwo 
wyższe, edukacja, oświata 
i wychowanie

W 2017 roku 
Stowarzyszenie 
Rozwoju Oświaty 
Gminy Boguchwała 
kontynuowało 
prowadzenie dziewięciu 
punktów 
przedszkolnych. Stan 
oddziałów i liczebność 
dzieci w 
poszczególnych 
miejscowościach 
przedstawiał się 
następująco: Nosówka 
(2 oddziały – ogółem 43 
dzieci), Zgłobień (3 
oddziały – ogółem 59 
dzieci), Racławówka (3 
oddziały – ogółem 73 
dzieci), Niechobrz 2 (2 
oddziały – ogółem 38 
dzieci), Niechobrz 1 (2 
oddziały – ogółem 49 
dzieci), Wola 
Zgłobieńska (3 oddziały 
– ogółem 70 dzieci), 
Boguchwała (4 oddziały 
– ogółem 90 dzieci), 
Zarzecze (1 oddział - 20 
dzieci) . Do 31 sierpnia 
funkcjonował 3-
oddziałowy Punkt 
Przedszkolny 
,,Zaczarowana Kraina” 
w Lutoryżu, do którego 
uczęszczało ogółem 76 
dzieci . Od 1 września 
2017r. swoją 
działalność rozpoczął 
jednooddziałowy Punkt 
Przedszkolny 
,,Zaczarowany Ołówek” 
w Mogielnicy, który 
liczy 24 dzieci. Ogółem 
opieką przedszkolną wg 
stanu na grudzień 2017 
r. w 9 punktach 
przedszkolnych (w 21 
oddziałach) objęto 466 
dzieci w wieku 2,5 do 6 
lat. Środki otrzymane z 
tytułu 1% podatku w 
całości przeznaczono na 
pomoce dydaktyczne 
oraz zabawki  dla dzieci.

85.10.Z
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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) 3,664,936.02 zł

a) Przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 513,467.23 zł

b) Przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1,144,571.03 zł

c) Przychody z działalności gospodarczej 0.00 zł

d) Przychody finansowe 2,006,897.76 zł

e) Pozostałe przychody 0.00 zł

482,756.17 zł

0.00 zł

1,950,591.70 zł

27,890.16 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1,029.50 zł

276.00 zł

753.50 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

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. Informacja dotycząca działalności gospodarczej organizacji w okresie sprawozdawczym

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 1,423.90 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2,461,238.03 zł
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0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

2.4. Z innych źródeł 1,201,244.59 zł

d) z ofiarności publicznej (zbiórek publicznych, kwest)

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 -30,950.90 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -1,667,550.97 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 1,423.90 zł

3.2. Wysokość kwoty pochodzącej z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych wydatkowanej 
w okresie sprawozdawczym ogółem 1,423.90 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: 3,538,479.08 zł 1,423.90 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

544,418.13 zł 0.00 zł

2,812,122.00 zł 1,423.90 zł

0.00 zł

0.00 zł

181,938.95 zł

0.00 zł 0.00 zł

1 Środki finansowe pozyskane z 1% podatku dochodowego w całości wydatkowano na pomoce 
dydaktyczne oraz zabawki dla dzieci przebywających w punktach przedszkolnych prowadzonych 
przez Stowarzyszenie.
Podatnicy nie wskazywali celów szczegółowych przy przekazywaniu 1% podatku.

1,423.90 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
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IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

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

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 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)

94.0 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)

73.8 etatów

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

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

33.00 osób fizycznych

z podatku od towarów i usług

nie korzystała

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł

0.00 zł
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2.2. Liczba członków organizacji wg stanu na ostatni dzień roku sprawozdawczego
0.00 osób prawnych

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
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1,820,121.26 zł

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1,692,015.56 zł

1,672,076.36 zł

- nagrody

- premie

0.00 zł

19,939.20 zł

- inne świadczenia 0.00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 128,105.70 zł

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

1,820,121.26 zł

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1,820,121.26 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0.00 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

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

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)

151,676.77 zł

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  OKw 
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

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)

0.00 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0.00 osób

0.00 osóbb) inne osoby
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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)

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)

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

1 Podejmowanie i wspieranie 
działań na rzecz rozwoju 
opieki przedszkolnej 
obejmującej dzieci na 
terenie gminy.

Prowadzenie przedszkoli i 
innych form wychowania 
przedszkolnego.

Urząd Gminy Boguchwała 1,950,591.70 zł

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

3,628.80 zł

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych -
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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)

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

1 Zakład Ubezpieczeń Społecznych 1

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

1 Projekt dofinansowany w 
ramach RPO WP 2014-2020 
pn. "Przedszkole na czas"

Celem głównym projektu było 
zwiększenie o 45 (2 oddziały) 
liczby miejsc wychowania 
przedszkolnego w Boguchwale, 
zwiększenie szans edukacyjnych 
dzieci uczęszczających do 
wszystkich oddziałów 
przedszkolnych poprzez udział 
w zajęciach dodatkowych oraz 
podniesienie jakości 
prowadzonej edukacji 
przedszkolnej dzięki udziałowi 1 
nauczyciela w kursie z zakresu 
gimnastyki korekcyjnej.

Wojewódzki Urząd Pracy w 
Rzeszowie

27,890.16 zł
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Czytelny podpis osoby upoważnionej 
lub podpisy osób upoważnionych do 
składania oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Leszek Kalandyk, 04.07.2018 r. Data wypełnienia sprawozdania
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