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Data zamieszczenia sprawozdania 2019-07-03

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

Organizacja punktów przedszkolnych:
W 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało prowadzenie dziewięciu punktów 
przedszkolnych w miejscowościach: Nosówka (2 oddziały – ogółem 48 dzieci), Zgłobień (3 oddziały – ogółem 63 dzieci), 
Racławówka (3 oddziały – ogółem 74 dzieci), Niechobrz 1 (do 31.08.2018 funkcjonowały 2 oddziały, natomiast od 01.09.2018 
otworzono 3 oddział – ogółem 67 dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – ogółem 41 dzieci), Boguchwała (do 31.08.2018 
funkcjonowały 4 oddziały, natomiast od 01.09.2018 r. otworzono 5 oddział – ogółem 122 dzieci), Zarzecze (1 oddział - 15 
dzieci),  Wola Zgłobieńska (3 oddziały – ogółem 74 dzieci). Ogółem opieką przedszkolną wg stanu na grudzień 2018 r. w 9 
punktach przedszkolnych (w 24 oddziałach)   objęto 551 dzieci w wieku 2,5 do 7 lat. Troje dzieci 7-letnich (2011r.) posiada 
opinię w sprawie odroczenia rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego. 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 pełniły dwa Punkty Przedszkolne: ,, Tęczowy Zakątek ” w Nosówce i ,,Kraina Uśmiechu” w Boguchwale.  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.
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Posiłki dla dzieci punktów przedszkolnych przygotowywał personel kuchenny w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce. Ponadto 
kuchnie przygotowują również obiady dla uczniów  szkół podstawowych i gimnazjów w Gminie. Łącznie gotowanych było około 
1010 obiadów dziennie, w tym: w Boguchwale ok. 410 obiadów dziennie, w Nosówce ok. 250 obiadów dziennie, w Zgłobniu ok. 
350 obiadów dziennie. Obiady do poszczególnych punktów rozwożone są przez dwóch pracowników zatrudnionych na umowę 
– zlecenie. Dodatkowo pracownice kuchni przygotowywały tradycyjne dania i ciasta świąteczne na Jarmark Bożonarodzeniowy i 
Wielkanocny organizowany przez MCK w Boguchwale. W okresie ferii zimowych oraz wakacji żywiły dzieci i młodzież podczas 
półkolonii.

            Wg stanu na 31.12.2018 r. w Stowarzyszeniu zatrudnionych było ogółem 77 osób zatrudnionych na umowy o pracę – 
71,25 w przeliczeniu na pełne etaty, w tym 3 osoby  przebywały na długotrwałych zwolnieniach oraz urlopach związanych z 
macierzyństwem, 1 na urlopie bezpłatnym. W 2018 r. 1 osobie udzielono urlopu wychowawczego. 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) – łącznie 26 etatów
2. 25 pomocy nauczyciela –łącznie 22,25 etatów
3. 16 pracowników kuchni, tj. 3 szefów kuchni, 3 intendentki, 10  pomocy kuchennych – łącznie 14,75 etatów
4. 1 konserwatora – 0,75 etatu
5. 3 pracowników administracji, tj. dyrektor punktów przedszkolnych – 0,5 etatu, specjalista ds.  administracyjno-kadrowych – 1
 etat, główny księgowy – 1 etat. 
W 2018r. we współpracę ze Stowarzyszeniem zaangażowanych było  5 wolontariuszy. Stowarzyszenie poprzez współpracę z 
Powiatowym Urzędem Pracy w Rzeszowie angażuje się w organizację staży dla osób bezrobotnych – w 2018r. 4 osoby odbywały 
staż na stanowisku pomocy nauczyciela w punktach przedszkolnych.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza:
Działania wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczne w punktach przedszkolnych realizowano w oparciu o program „Nasze 
Przedszkole” autorstwa Małgorzaty Kwaśniewskiej i Wiesławy Żaby – Żabińskiej, zestaw edukacyjny ,,Kolorowy start ” (do 
czerwca2018), ,,Olek i Ada” (od września 2018) wydawnictwa MAC oraz ministerialną podstawę programową wychowania 
przedszkolnego.
Poza uczestnictwem w codziennych zajęciach dydaktyczno- opiekuńczo-wychowawczych 
w każdej grupie dwa razy w tygodniu po pół godziny odbywały się lekcje rytmiki i języka angielskiego. Zgodnie z prośbami 
rodziców w grupach starszaków odbywały się 1 raz w tygodniu lekcje religii. 
Głównym celem pracy nauczycieli było wspomaganie i ukierunkowanie rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym 
potencjałem i przygotowywanie do podjęcia nauki w zerówce i klasie pierwszej. Stwarzano przy tym sytuacje edukacyjne w 
formie zabawowej i zadaniowej z wykorzystaniem różnorodnych form i metod pracy oraz środków dydaktycznych.
Proces adaptacyjny do warunków przedszkolnych przeszedł bez większych problemów. Maluchy chętnie przychodzą do 
przedszkola i bawią się z rówieśnikami. Widoczna jest znaczna poprawa w czynnościach samoobsługowych dzieci młodszych. 
Dzieci starsze podejmowały wszelkie czynności dydaktyczne przygotowujące ich do nauki w zerówce i klasie pierwszej. W pracy 
dydaktyczno – wychowawczej stwarzano sytuacje pozwalające na rozwijanie u dzieci umiejętności wyrażania siebie, swoich 
emocji, uczuć poprzez różne formy ekspresji : słownej, plastycznej, muzycznej i ruchowej. W celu kształtowania wiedzy na 
temat patriotyzmu uczono dzieci hymnu państwowego oraz wiersza ,,Katechizm polskiego dziecka ”. Dzieci brały także udział w 
„Biciu rekordu dla Niepodległej” organizowanym przez Ministerstwo odśpiewując o 11.11 hymn z całą Polską.
     Mając na celu poznanie możliwości i potrzeb rozwojowych dzieci prowadzono obserwacje przy pomocy Arkusza obserwacji 
dziecka 3 – letniego i Arkusza obserwacji dziecka 4 – 5 letniego. Dzieci 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.

             Bardzo dużo uwagi w 2018 r. poświęciliśmy dzieciom, które posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
według nauczycieli ich zachowanie wskazywało na potrzebę przebadania w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do 
31.08.2018 r. opieką terapeutyczną w pięciu Punktach Przedszkolnych objęto 5 dzieci z dysfunkcjami, natomiast od 01.09.2018 
r. opieką terapeutyczną objęto  8 dzieci z dysfunkcjami:
-  czworo dzieci posiada orzeczenie ze względu na Autyzm, w tym z zespołem Aspergera, 
- troje dzieci orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na niepełnosprawność ruchową, w tym z afazją,
-  jedno dziecko posiada orzeczenie ze względu na zdiagnozowany obustronny niedosłuch.
Dla każdego dziecka powołano zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudniono nauczycieli specjalistów oraz  
asystentów nauczycieli. 
Zorganizowano odpowiednio do dysfunkcji:
- zajęcia z logopedii, 
- zajęcia rewalidacyjne
- zajęcia korekcyjno – kompensacyjne
- zajęcia z gimnastyki korekcyjnej.
Zakupiono również materiały i pomoce dydaktyczne do zajęć logopedycznych i rewalidacyjnych do pracy z dziećmi na łączną 
kwotę 3300zł.
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     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 
• Zabawa karnawałowa
• IV Spartakiada Przedszkolna w PP ,, Chatka Puchatka” w Niechobrzu
• Dzień Dziecka,
• VIII Gminny Festiwal Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki” Lutoryż 2018 
• Dzień Mamy i Taty,
• Próbna ewakuacja SP i PP w Zgłobniu, Mogielnicy
• Paraolimpiada sportowa dla dzieci niepełnosprawnych „Wszyscy są zwycięzcami” w Niechobrzu; 
• Zakończenie roku przedszkolnego połączone z pożegnaniem sześciolatków, rozdaniem dyplomów i pamiątkowych książeczek.
• Piknik Rodzinny w Zespole Szkół w Racławówce – występy naszych przedszkolaków 
• Pasowanie na Przedszkolaka, Starszaka
• Udział w Akademii Szkolnej z okazji „Dnia Papieskiego”
• Barbórka, Andrzejki, Mikołajki 
• Dzień Niepodległości (złożenie wiązanki pod Pomnikiem Grunwaldu w Boguchwale),
• Spotkania wigilijne, jasełkowe
• Zajęcia otwarte dla rodziców 
Przedszkolaki poznawały najbliższe otoczenie, odwiedzały: 
• sklepy spożywcze
• Biblioteki Publiczne
• Ochotniczą Straż Pożarną
Spotykały się z ciekawymi ludźmi:
• Pielęgniarką
• pracownikami Muzeum Okręgowego w Rzeszowie 
• listonoszem
• fotografem
• bibliotekarką 
• higienistką
• stomatologiem
• muzykami z Filharmonii i Yamahy
• policjantem
• iluzjonistą
• leśnikiem                                                                                                              
Uczestniczyły w wycieczkach autokarowych i pieszych do:
• Skansenu w Kolbuszowej
• Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie na spektakl pt. „Opowieści z Lodowej Krainy”
• Centrum Zabaw „Fantazja w Rzeszowie”
• Kina ,,Zorza” w Rzeszowie
• Gospodarstwa agroturystycznego „ Zagroda Szmer” w Godowej
• Zagrody Ranczo w Pstrągowej
• Portu lotniczego w Jasionce
• Teatru „Maska” w Rzeszowie 
• Papugarni w Rzeszowie
• Państwowej Straży Pożarnej w Rzeszowie.                                                        Uczestniczyły w spektaklach teatralnych:
• teatrzyku kukiełkowego ze spektaklem „Calineczka” 
• teatrzyku kukiełkowego „Tomcio” z przedstawieniem „Krowa  kłamczucha”
• Teatrzyk pt.” Jaś i Małgosia w krainie ekologii.”
• Teatrzyk kukiełkowy pt. „ Złota Rybka.”
• teatrzyk „Smocza legenda”.
• Studia Teatralnego „Sztuka” z Trzebini ze spektaklem „Smog Wawelski”
• mobilnego planetarium z pokazem „Kuba w Kosmosie”
Przedszkolaki chętnie brały udział w akcjach:
• „Nakręć się na pomaganie”- zbiórce nakrętek, zakrętek, kapsli organizowanej przez Fundację Podkarpackie Hospicjum dla 
dzieci.
• zbierania maskotek oraz materiałów plastycznych dla małych pacjentów oddziałów szpitalnych
• Dentobus” – czyli mobilny Gabinet Stomatologiczny                                                    
Ponadto zaangażowano dzieci do udziału w zbiórce:
• Góra Grosza - zbierano pieniążki dla potrzebujących dzieci z domów dziecka;
Dzieci brały udział w organizowanych konkursach:
• Międzynarodowy konkursie plastycznym "Wesołego Alleluja" organizowany przez SP w Woli Zgłobieńskiej
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• „Wielkanocny koszyczek” organizowany przez PP „ Zaczarowany Ołówek”   w Mogielnicy
• Ogólnopolskim konkursie plastycznym „Przyroda budzi się wiosną”
• Kwiatek Dla Mamy” organizowany przez PP w Woli Zdłobieńskiej.
• konkursie plastycznym połączonym z profilaktyką zdrowotną rodziców – „Akcja Laurka. Mamo! Tato! Kochasz? Zbadaj się!”
• „Jesień w ogrodzie.”- konkurs organizowany przez PP w Boguchwale.
• „ Świąteczna ozdoba „-  konkurs organizowany przez PP w Niechobrzu.
     Ważne miejsce w wychowaniu przedszkolaków zajmowała edukacja zdrowotna, dzięki której dzieci uczyły się dbać o zdrowie 
i higienę, a także kształtowano nawyki prozdrowotne. 
W kwietniu po raz czwarty 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 medal i nagrodę, a przedszkole puchar i dyplom za udział.
     Zgodnie z tradycją w czerwcu odbył się kolejny – VIII 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 przedszkolaki z 
punktów przedszkolnych oraz przedszkoli publicznych zaprezentowały swoje umiejętności wokalne i artystyczne. W trakcie 
imprezy dzieci miały okazję oglądać sztuczki w wykonaniu magika. Jury nie miało wątpliwości, aby wszystkim małym artystom 
przyznać pierwsze miejsce, dekorując ich złotymi medalami. Uczestnikom festiwalu zapewniono poczęstunek,  każdy 
przedszkolak otrzymał atrakcyjny upominek, a przedszkole puchar z dyplomem.
       Na organizację IV Spartakiady oraz VIII Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej „Rozśpiewane Promyczki” przeznaczono 
kwotę: 7087,37zł  w tym: koszt paczek dla dzieci oraz transport.

 Dokształcanie nauczycieli
Od 01.09.2018r. nauczyciele SROGB mają możliwość uzyskiwania stopni awansu zawodowego.
Z dniem 1 września 11 nauczycieli rozpoczęło awans zawodowy na stopień nauczyciela kontraktowego, 5 nauczycielek 
otrzymało stopień awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego z mocy prawa oraz 6 nauczycielek rozpoczęło awans na 
stopień nauczyciela mianowanego. Dla nauczycieli odbywających staż powołano 9 opiekunów stażu, w tym 4 nauczycieli 
dyplomowanych ze Szkół Podstawowych z Gminy Boguchwała, z którymi zawarto umowy – zlecenia.
Nauczycielki punktów przedszkolnych doskonaliły swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach i 
konferencjach edukacyjnych zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała oraz przez inne 
placówki, w tym Kuratorium Oświaty.
Wytypowani pracownicy wzięli udział w: 
• kursie pierwszej pomocy, 
• kursie kierowników wycieczek , 
• warsztatach plastycznych firmy ASTRA, 
• szkolenie  „Dziecko z zespołem  Aspergera w przedszkolu”
• Szkolenie  - Awans zawodowy  nauczyciela
• szkolenie „Ocena pracy nauczyciela i dyrektora zgodnie z aktualnymi przepisami prawa”.
• Wojewódzkiej konferencji dla dyrektorów szkół i placówek oświatowych nt. ,,Nowy system oceniania nauczycieli w obliczu 
zachodzących zmian prawnych”.
• Szkolenie RODO
• kurs instruktora  gimnastyki korekcyjnej .
• szkolenie: „Wychowawcze funkcjonowanie rodziny a zachowanie dziecka.”
• szkolenie:  „ Współczesna literatura i książka – tendencje rozwojowe.”
• Szkolenie Logogłoski – ćwiczenia i zabawy logopedyczne przygotowujące do prawidłowej realizacji głosek ” 
Jedna osoba podjęła studia licencjackie na kierunku ,,Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna ”.
Jedna nauczycielka skończyła studia podyplomowe z ,,Neurologopedii ’’ i podjęła studia podyplomowe na kierunku: 
„Rewalidacja i edukacja dzieci i dorosłych z zaburzeniem ze spektrum autyzmu w tym zespołem Aspergera i innymi 
zaburzeniami zachowania”. 
Jedna nauczycielka skończyła studia podyplomowe z zakresu ,,Rewalidacja i edukacja osób ze spektrum autyzmu ”.
Cztery nauczycielki ukończyły ,,Zintegrowaną edukację przedszkolną i wczesnoszkolną ”, w tym trzy z nich dodatkowo 
,,Przygotowanie pedagogiczne”.
W listopadzie odbyła się Rada Pedagogiczna, na której powołano trzy między przedszkolne zespoły zadaniowe, w celu:
• planowania i organizacji procesów zachodzących w przedszkolu,
• koordynowania różnych działań w przedszkolu,
• ułatwienia wykonywania zadań stojących przed przedszkolem i nauczycielami,
• wykorzystania potencjału grupy do poprawy jakości opieki, wychowania, nauczania  i organizacji pracy,
• doskonalenia umiejętności indywidualnych i rozwoju przedszkola,
• zapewnienia nauczycielom bezpośredniego wpływu na podejmowane decyzje w przedszkolu,
• doskonalenia pracy zespołowej i umiejętności współdziałania,
• wymiany wiedzy i doświadczenia między nauczycielami,
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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

2.2. Informacje na temat 
odbiorców innych, niż 
wymienieni w pkt 2.1, na 
rzecz których działała 
organizacja
(Np. zwierzęta, zabytki)

-

2.1. Liczba odbiorców działań organizacji

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

Osoby fizyczne

Osoby prawne

1000

0

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

3.1. Organizacja prowadziła działalność nieodpłatną pożytku publicznego

• ograniczania ryzyka indywidualnych błędów i pomocy tym, którzy mają trudności  w wykonywaniu zadań
  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 sal w  niezbędne sprzęty, środki czystości oraz 
zabawki itp. 
Wydano na ten cel łącznie 94150,25zł . 
Zakupiono sprzęty na plac zabaw przy Punkcie Przedszkolnym ,,Tęczowy Zakątek ” w Nosówce na łączną kwotę 7289,29zł. 
Montaż planowany jest na wiosnę 2019roku.
Ponadto w okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty w punktach przedszkolnych celem podniesienia estetyki, poprawy  
warunków sanitarnych i bhp.:
  
- PP Zgłobień – malowanie ścian i lamperii w dwóch salach przedszkolnych, położenie paneli w sali grupy I 
- PP Niechobrz 1 – malowanie ścian, lamperii i kaloryferów na korytarzu, remont łazienki, malowanie i położenie paneli w sali nr 
1.
Łączny koszt remontów: 13379,50zł
Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa 

     W grudniu 2018r. podjęto starania o pozyskanie środków unijnych na utworzenie trzeciego oddziału przedszkolnego w 
Mogielnicy. W tym celu złożono do WUP w Rzeszowie wniosek o dofinansowanie projektu pt. ,, Mamo, tato! Idę do 
przedszkola” złożony w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. 
Działanie 9.1 Rozwój Edukacji Przedszkolnej. Okres realizacji projektu planuje się od 1 sierpnia 2019r. do 31 sierpnia 2020r. 
Celem projektu jest:
- zwiększenie o 25 liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Punkcie Przedszkolnym ,,Zaczarowany Ołówek ” w Mogielnicy 
-  kompletne wyposażenie sali przedszkolnej oraz szatni
- zakup zabawek i pomocy dydaktycznych
- wykonanie sztucznej nawierzchni na istniejącym placu zabaw przy SP w Mogielnicy oraz dokupienie ławek
- organizacja zajęć dodatkowych dla dzieci z logorytmiki oraz zajęć tanecznych z elementami akrobatyki.

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, a także kodu(-ów) 
PKD 2007 odpowiadającego(-ych) tej działalności. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności nieodpłatnej, należy podać informację na temat 3 
głównych rodzajów działalności (podanie maksymalnie 3 kodów), zaczynając od głównego przedmiotu działalności

Druk: NIW-CRSO 6



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. Jeżeli 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

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2018 roku kontynuowano zajęcia dodatkowe 
dla przedszkolaków z Przedszkola 
Niepublicznego "Sikorki" w ramach projektu 
"Przedszkolaki na start" finansowanego w 
ramach RPO WP 2014-2020, w którym 
Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy 
Boguchwała było partnerem. 
W okresie od 01.09.2018 - 15.12.2018 pod 
patronatem Stowarzyszenia zrealizowano 
projekt  "Łączymy pokolenia" dofinansowany ze 
środków Programu Fundusz Inicjatyw 
Obywatelskich - Podkarpackie Inicjatywy 
Lokalne 2018-2019. Inicjatywa była związana z 
obchodami Jubileuszu 50-lecia Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale, w związku z czym 
m.in. wydano w wersji papierowej oraz 
elektronicznej  publikację "50 lat Szkoły 
Podstawowej w Boguchwale", zorganizowano 
wystawę zdjęć i eksponatów wraz z uroczystym 
otwarciem, przeprowadzono zajęcia 
warsztatowe z młodzieżą szkolną.

85.10.Z 0,00 zł
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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 zysków i strat) 3 551 890,01 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 37 222,14 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 224 086,38 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 2 290 581,49 zł

e) pozostałe przychody 0,00 zł

Lp.  Sfera działalności pożytku 
publicznego Przedmiot działalności Numer Kodu 

(PKD)

Szacunkowe koszty 
poniesione w ramach 

sfery z 1% podatku 
dochodowego od osób 

fizycznych

1 nauka, szkolnictwo wyższe, 
edukacja, oświata i wychowanie

W 2018 roku Stowarzyszenie Rozwoju 
Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało 
prowadzenie dziewięciu punktów 
przedszkolnych w miejscowościach: 
Nosówka (2 oddziały – ogółem 48 dzieci), 
Zgłobień (3 oddziały – ogółem 63 dzieci), 
Racławówka (3 oddziały – ogółem 74 
dzieci), Niechobrz 1 (do 31.08.2018 
funkcjonowały 2 oddziały, natomiast od 
01.09.2018 otworzono 3 oddział – ogółem 
67 dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – ogółem 
41 dzieci), Boguchwała (do 31.08.2018 
funkcjonowały 4 oddziały, natomiast od 
01.09.2018 r. otworzono 5 oddział – 
ogółem 122 dzieci), Zarzecze (1 oddział - 15 
dzieci),  Wola Zgłobieńska (3 oddziały – 
ogółem 74 dzieci). Ogółem opieką 
przedszkolną wg stanu na grudzień 2018 r. 
w 9 punktach przedszkolnych (w 24 
oddziałach)   objęto 551 dzieci w wieku 2,5 
do 7 lat. Troje dzieci 7-letnich (2011r.). 
Środki pieniężne otrzymane z tytułu 1% 
podatku w całości przeznaczono na pomoce 
dydaktyczne oraz zabawki dla dzieci.

85.10.Z 1 637,00 zł

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. Jeżeli organizacja prowadzi więcej niż 3 rodzaje działalności gospodarczej, należy podać informację 
na temat 3 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

Lp. Numer Kodu (PKD) Przedmiot i opis działalności
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2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 1 088,20 zł

2.4. Z innych źródeł 1 224 103,55 zł

3. Informacje o kosztach poniesionych z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w okresie sprawozdawczym

3.1. Stan środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych na pierwszy dzień 
roku sprawozdawczego 1 637,00 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 1 637,00 zł

3.3. Działania, w ramach których poniesiono koszty ze środków pochodzących 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 poniosła najwyższe koszty ze środków 
pochodzących z 1% podatku dochodowego w okresie sprawozdawczym wraz z kwotą kosztów

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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych 1 637,00 zł

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 2 325 061,26 zł

w 
tym:

34 496,94 zł

0,00 zł

2 290 564,32 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

w 
tym:

288,00 zł

800,20 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

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 sprzedaży lub wynajmu składników 
majątkowych)

0,00 złg) z działalności gospodarczej
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5. Wynik działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego lub działalności gospodarczej organizacji pożytku 
publicznego w okresie sprawozdawczym

5.1. Wynik działalności nieodpłatnej pożytku publicznego -15 817,15 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -2 192 420,58 zł

w tym: wysokość środków przeznaczona na działalność pożytku publicznego 0,00 zł

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 3 648 515,67 zł 1 637,00 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

53 039,29 zł 0,00 zł

3 416 506,96 zł 1 637,00 zł

0,00 zł

0,00 zł

178 969,42 zł

0,00 zł 0,00 zł

0,00 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

IV. Korzystanie z uprawnień w okresie sprawozdawczym

1. Organizacja korzystała z następujących 
zwolnień

(Należy wskazać jedną lub więcej pozycji. W przypadku 
zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych  -  
podać dodatkowo kwotę)

z podatku dochodowego od osób prawnych

z podatku od nieruchomości

z opłaty skarbowej

z opłat sądowych

z innych zwolnień, jakich: 

nie korzystała

0,00 zł

z podatku od czynności cywilnoprawnych

z podatku od towarów i usług

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.

Druk: NIW-CRSO 10



V. Personel organizacji pożytku publicznego w okresie sprawozdawczym

1. Pracownicy oraz osoby zatrudnione na podstawie umowy cywilnoprawnej

1.1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
(Należy uwzględnić wszystkie osoby zatrudnione w organizacji na podstawie stosunku pracy (etat lub 
część etatu) w okresie sprawozdawczym, nawet jeżeli obecnie nie są już zatrudnione w organizacji)

84 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. 0,50 w 
przypadku osoby zatrudnionej na pół etatu), dodać do siebie sumy zatrudnionych z 12 miesięcy i podzielić przez 12. Wynik 
wpisać z dokładnością do 2 miejsca po przecinku)

67,70 etatów

19 osób1.3. Liczba osób w organizacji świadczących usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej
(Jeżeli kilka umów cywilnoprawnych było wykonywanych przez jedną osobę, to dana osoba powinna być policzona tylko raz)

2. Członkowie

2.1. Organizacja posiada członków

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

0 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)

1 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)

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

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

1 osób
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VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 1 829 177,94 zł

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

1 829 177,94 zł

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

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) 3. podzielić przez liczbę członków zarządu)

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
(zgodnie z objaśnieniem z 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
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

0,00 zł

7. Wysokość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego pracownikom 
organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 4-6, wliczając wynagrodzenie 
zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz osobom świadczącym usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej
(zgodnie z objaśnieniem z punktu 4)  

152 431,50 zł

0 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) 

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)

4 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 1 osób

3 osóbb) inne osoby

w 
tym:

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

b) inne osoby

0 osób

0 osób

a) z tytułu umów o pracę

- wynagrodzenie zasadnicze

1 762 619,46 zł

1 697 752,96 zł

- nagrody

- premie

22 000,00 zł

42 866,50 zł

- inne świadczenia 0,00 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 66 558,48 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 1 829 177,94 zł

b) w związku z prowadzoną działalnością nieodpłatną pożytku publicznego 0,00 zł
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VII. Informacja o udzielonych przez organizację pożytku publicznego pożyczkach pieniężnych w okresie sprawozdawczym

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

0,00 zł

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

0,00 zł

12. Dodatkowe uwagi dotyczące wynagrodzeń
(Można wpisać informacje dotyczące wynagrodzeń, o których mowa 
w pkt 1-11, którymi organizacja chciałaby podzielić się z opinią publiczną)

-

1. Organizacja udzielała pożyczek pieniężnych

2. Wysokość udzielonych pożyczek pieniężnych 18 000,00 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)

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 oraz te, do 
których nie stosuje się przepisów ww. ustawy, np. zamówienia, których wartość nie przekroczyła wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14 
000 euro) 

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

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

Prowadzenie innych form 
wychowania przedszkolnego.

Urząd Gminy Boguchwała 2 290 564,32 zł

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

0,00 zł

11. Wysokość najwyższego (jednostkowego) miesięcznego wynagrodzenia (brutto) wypłaconego 
pracownikowi organizacji, z pominięciem wynagrodzeń osób, o których mowa w pkt 8-10, wliczając 
wynagrodzenie zasadnicze, nagrody, premie i inne świadczenia, oraz wynagrodzenia wypłaconego 
osobie świadczącej usługi na podstawie umowy cywilnoprawnej

4 100,00 zł

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

3. Statutowa podstawa przyznania pożyczek pieniężnych Regulamin Zakładowego 
Funduszu Świadczeń 
Socjalnych Stowarzyszenia 
Rozwoju Oświaty Gminy 
Boguchwała §17 pkt. E.
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1. W okresie sprawozdawczym organizacja realizowała zamówienia publiczne

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

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 lub rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2004 r. 
w sprawie obowiązku badania sprawozdań finansowych organizacji pożytku publicznego 

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

Imię i nazwisko osoby upoważnionej 
lub imiona i nazwiska  osób 
upoważnionych do składania 
oświadczeń woli w imieniu 

organizacji

Leszek Kalandyk, 03.07.2019r Data wypełnienia sprawozdania

Lp Przedmiot zamówienia Nazwa organu Kwota

Lp. Nazwa spółki REGON Siedziba spółki
% udziałów 
lub akcji w 

kapitale

% udziału w ogólnej 
liczbie głosów

Lp Organ kontrolujący Liczba kontroli

1 Krajowa Administracja Publiczna – Departament Audytu Środków Publicznych, Wydział 
Terenowy Audytu w Rzeszowie

1

2019-07-03
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