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Data zamieszczenia sprawozdania 2022-08-05

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

2008-07-03

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

Elżbieta Zielińska Członek TAK

Halina Chwalik 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 Bosek Członek TAK

Andrzej Niedziałek Członek TAK

STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY GMINY BOGUCHWAŁA

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-05 1



9. Cele statutowe organizacji

(Należy opisać cele na podstawie statutu organizacji)

1.Aktywizacja mieszkańców gminy i włączenie ich w działalność społeczna, 
zapobieganie i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.
2.Podejmowanie i wspieranie działań na rzecz rozwoju opieki 
przedszkolnej obejmującej dzieci z terenu gminy.
3.Podejmowanie i wpieranie inicjatyw w zakresie rozwoju kultury fizycznej 
i sportu amatorskiego na terenie gminy.
4.Wspieranie nieformalnych grup zainteresowań, w tym młodzieżowych i 
umożliwianie im aktywnego spędzenia 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)                       

Stowarzyszenie realizuje cele poprzez:
1) Prowadzenie przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego w 
tym żłobków.
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 z programów 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, policją oraz drużynami OSP w celu 
utrzymania porządku i bezpieczeństwa.
9) Współpracę i wymianę doświadczeń z instytucjami publicznymi i 
organizacjami pozarządowymi działającymi w zakresie objętym celami 
Stowarzyszenia na poziomie krajowym i międzynarodowym.
10) Działania na rzecz osób zagrożonych marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym.
11) Organizowanie i finansowanie:
a) przedsięwzięć o charakterze informacyjnym, szkoleniowym, sportowym 
w tym seminariów, szkoleń, konferencji, zawodów i konkursów,
b) imprez kulturalnych jak: koncerty, konkursy, warsztaty artystyczne dla 
dzieci, wyjazdy edukacyjne dla dzieci,
c) działalności promocyjnej i informacyjnej w tym opracowywanie i druk 
broszur, folderów i plakatów, przygotowywanie i rozpowszechnianie innych 
materiałów o charakterze reklamowym lub 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

Organizacja punktów przedszkolnych:

  W 2021 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało prowadzenie dziesięciu punktów 
przedszkolnych w miejscowościach: Boguchwała ( 5 oddziałów – ogółem 118  dzieci), Lutoryż (3 oddziały-ogółem 76 dzieci), 
Mogielnica ( 3 oddziały-ogółem 62 dzieci), Niechobrz 1 ( 3 oddziały – ogółem  68 dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – ogółem 49 
dzieci),Nosówka (3 oddziały – ogółem 65  dzieci), Racławówka (4 oddziały – ogółem 87 dzieci), Wola Zgłobieńska (3 oddziały – 
ogółem 53 dzieci), Zarzecze (1 oddział – ogółem 22 dzieci), Zgłobień (3 oddziały – ogółem 63 dzieci).  Wg stanu na 31 sierpnia 
2021  r. w 10 punktach przedszkolnych (w 30 oddziałach) opieką przedszkolną  objęto ogółem 641 dzieci w wieku 2,5 do 7 lat.   
Czworo dzieci  7-letnich (2013r.) posiadało 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).
        Od 1 września 2021 roku Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało prowadzenie dziesięciu 
punktów przedszkolnych w miejscowościach: Boguchwała ( 5 oddziałów – ogółem 119 dzieci), Lutoryż (3 oddziały-ogółem 73 
dzieci), Mogielnica ( 3 oddziały -ogółem 68 dzieci), Niechobrz 1 ( 3 oddziały – ogółem  66 dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – 
ogółem 45 dzieci),Nosówka (3 oddziały – ogółem 58  dzieci), Racławówka (4 oddziały  – ogółem 89 dzieci), Wola Zgłobieńska (3 
oddziały – ogółem  53 dzieci), Zarzecze (1 oddział – ogółem 20 dzieci), Zgłobień (3 oddziały – ogółem 62 dzieci). Wg stanu na 
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grudzień 2021  r. w 10 punktach przedszkolnych (w 30 oddziałach) opieką przedszkolną  objęto ogółem 673 dzieci w wieku 2,5 
do 7 lat. Dwoje dzieci  7-letnich (2014r.) 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 roku 2021 
siedem punktów przedszkolnych pracowało przez cały miesiąc  lipiec, natomiast trzy punkty pełniło dyżur przez cały miesiąc  
sierpień (Racławówka, Nosówka, Lutoryż).   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 punktów przedszkolnych przygotowywał personel kuchenny w Boguchwale, Zgłobniu i Nosówce. Ponadto 
kuchnie przygotowują również obiady dla uczniów   szkół podstawowych  w Boguchwale, Nosówce i Zgłobniu.  Decyzją Zarządu 
Stowarzyszenia w szkołach dzieci dostają tylko drugie dania. Wg stanu na wrzesień 2021r. kuchnie gotowały  łącznie około 745 
obiadów dziennie, w tym: 254 to obiady szkolne oraz Mops, a 491 obiady przedszkolne .W Boguchwale ok 287 obiadów 
dziennie, w Nosówce ok. 196 obiadów dziennie, w Zgłobniu ok.262 obiadów dziennie. Obiady do poszczególnych punktów 
rozwożone są przez dwóch  pracowników, w tym jeden zatrudniony na podstawie umowy – zlecenia. Kuchnie na bieżąco 
wyposażano w akcesoria kuchenne i drobne przedmioty. 
Wydano na ten cel łącznie: 12 831,36 zł
            Wg stanu na 30.06.2021 r. w Stowarzyszeniu zatrudnionych było ogółem 84 osoby zatrudnionych na umowy o pracę, w 
tym 4 osoby  przebywały na zwolnieniach związanych z rodzicielstwem. Analizując szczegółowo zatrudnienie ze względu na 
rodzaj stanowiska Stowarzyszenie zatrudniało (bez osób na długotrwałych zwolnieniach):
1. 33 nauczycieli wychowawców w przedszkolu ( w tym j. angielski i rytmika) – łącznie 31,5 etatu
2. 3 asystentów nauczyciela – 2,75 etatu
3. 24 pomocy nauczyciela – łącznie 22,75 etatów
4. 16 pracowników kuchni, tj. 3 szefów kuchni, 1 starszy intendent, 2 intendentki, 10 pomocy kuchennych – łącznie 16 etatów
5. 1 konserwatora – 1etat
6. 3 pracowników administracji, tj. dyrektor punktów przedszkolnych – 0,5 etatu, specjalista ds.  administracyjno -kadrowych – 1
 etat, główny księgowy – 1 etat  - łącznie 2,5 etatu
Wg stanu na 30.06.2021 roku 20 osób wykonywało pracę na umowy zlecenia.
  Wg stanu na 31.12.2021 r. w Stowarzyszeniu zatrudnionych było ogółem 84 osoby zatrud-nionych na umowy o pracę – 81,25 w 
przeliczeniu na pełne etaty, w tym 3 osoby  przebywały na zwolnieniach związanych z rodzicielstwem. Analizując szczegółowo 
zatrudnienie ze względu na ro-dzaj stanowiska Stowarzyszenie zatrudniało (bez osób na długotrwałych zwolnieniach):
1. 34 nauczycieli wychowawców w przedszkolu ( w tym j. angielski i rytmika) – łącznie 33,5  etatów
2. 1 asystent nauczyciela – 1 etat
3.       28 pomocy nauczyciela – łącznie 25,75 etatów
4.    15 pracowników kuchni, tj. 4 szefów kuchni (w tym 1 osoba pełniąca obowiązki), 1 starszy intendent, 2 intendentki, 8  
pomocy kuchennych – łącznie 15 etatów
5.      1 konserwatora – 1 etat
6.     4 pracowników administracji, tj. dyrektor punktów przedszkolnych – 0,5 etatu, z-ca dyrektora – 0,5 etatu, specjalista ds.  
administracyjno-kadrowych – 1 etat, główny księgowy – 1 etat- łącznie 3 etaty                                                                                            
                                                              Wg stanu na 31.12.2021 roku 19 osób wykonywało pracę na umowy zlecenia.

Działalność dydaktyczno – wychowawcza i opiekuńcza:

Działania wychowawczo- opiekuńczo- dydaktyczne w punktach przedszkolnych realizowano w oparciu o ministerialną podstawę 
programową wychowania przedszkolnego oraz  w oparciu o  Program Wychowania Przedszkolnego – W. Majewska,  R. Paździo,  
W. Żaba-Żabińska, cykl edukacji przedszkolnej ,,Odkrywam siebie” dla dzieci 3- 6 letnich oraz multisensoryczną naukę j. 
angielskiego w przedszkolu ,,I LOVE BOO” autorstwa E. Wondzickiej - Dondziłło wydawnictwa MAC . Od września 2021r. 
obowiązuje cykl edukacyjny ,,Supersmyki” B+ dla dzieci 6-letnich oraz „Olek i Ada” A, A+, B dla dzieci 3-5 letnich wyd. MAC.
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. W  przedszkolach   1godz. w tygodniu wprowadzona 
została nauka gry w szachy dla dzieci 5-6 letnich. Do 31 sierpnia 2021r. we wszystkich punktach przedszkolnych  2x w tygodniu 
prowadzone były zajęcia z logopedii i zajęcia z gimnastyki korekcyjnej w ramach projektu ,, Maluszek w przedszkolu” 
realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Działanie 9.1
 Rozwój Edukacji Przedszkolnej.
Głównym celem pracy nauczycieli w 2021r. 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 
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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”.
     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. Ponadto praca 
nauczycielek dokumentowana była na bieżąco w dzienniku zajęć.
W terminie od 29.03.2021r. od 18.04.2021 MEN wprowadziło czasowe ograniczenie funkcjonowania przedszkoli w związku z 
COVID-19 oraz zawieszenie prowadzenia zajęć dydaktycznych i opiekuńczych (Rozporządzenie MEN z 26 marca 2021r.).
Podejmowane działania związane z organizacją kształcenia na odległość:
• Analiza zaleceń Ministra Edukacji Narodowej
• Konsultacje telefoniczne z rodzicami, poprzez aplikację Messenger  w celu ustalenia formy przekazywania informacji i  
kontaktu z dziećmi przy planowaniu zajęcia w formie zdalnej - rodzicom przekazane zostały książeczki, karty pracy, wyprawka 
plastyczna. Codziennie przesyłano opracowane tematy zgodne z podstawą programową oraz propozycje zabaw, ćwiczeń do 
wykorzystania w czasie wolnym. 

             Bardzo dużo uwagi w 2021 r. poświęciliśmy dzieciom, które posiadały orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub 
według nauczycieli ich zachowanie wskazywało na potrzebę przebadania w poradni psychologiczno – pedagogicznej. Do 
31.08.2021 r. opieką terapeutyczną  w  Punktach Przedszkolnych objęto 9 dzieci z dysfunkcjami, natomiast do 31.12.2021 r. 
opieką terapeutyczną objęto  8 dzieci z dysfunkcjami:
– czworo dzieci posiada orzeczenie ze względu na Autyzm, w tym  z zespołem Aspergera,
– troje dzieci posiada orzeczenie o niepełnosprawności ruchowej, w tym z afazją
– jedno dziecko posiada orzeczenie o niepełnosprawności sprzężonej ze względu na niepełnosprawność ruchową i autyzm.
Dla każdego dziecka powołano zespół ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej, zatrudniono nauczycieli specjalistów oraz 
dodatkowo asystentów i pomoce 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 na łączną kwotę 934,80 zł.

     W punktach przedszkolnych kultywowano tradycje i obrzędowość, obchodzono różne święta.
W kalendarzu imprez znalazły się min:  
• Dzień Babci i Dziadka
• Bal karnawałowy
• Międzynarodowy Dzień Ziemi
• Dzień Flagi
• Dzień Rodziny
• Zakończenie roku przedszkolnego połączone z pożegnaniem sześciolatków, rozdaniem dyplomów i pamiątkowych książeczek (z 
zachowaniem reżimu sanitarnego).
• Dzień Kropki
• Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka
• Pasowanie na Przedszkolaka
• Dzień Chłopaka
• Dzień Dyni
• Dzień Uśmiechu
• Międzynarodowy Dzień Postaci z Bajek
• Udział w akademiach z okazji  11 Listopada
• Dzień Poczty Polskiej
• Międzynarodowy Dzień Praw Dziecka
• Dzień Pluszowego Misia
• Barbórka
• Andrzejki
• Mikołajki
• Jasełka
• Wigilia Przedszkolna
W związku z ograniczeniami związanymi z pandemią COVID-19  przedszkolaki nie uczestniczyły w wycieczkach autokarowych i 
pieszych, nie spotykały się z różnymi ciekawymi osobami, nie uczestniczyły w spektaklach teatralnych i pokazach   edukacyjnych 
oferowanych przez firmy zewnętrzne.
    Brały udział w projektach, warsztatach:
   Przedszkolaki chętnie brały udział w akcjach:
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• „Potrafię pomóc”- zbiórce nakrętek, zakrętek, kapsli
•  „Cała Polska czyta dzieciom”
• „Mały miś w świecie wielkiej literatury”.
• #challengeniebieskiemotyle2021-celem akcji było poszerzenie świadomości na temat autyzmu
• Światowy Dzień  Zespołu Downa
•  „Wszystkie dzieci zbierają elektrośmieci”
• Dentobus- konsultacje dentystyczne
•  „ Murem za polskim mundurem”.
                       
Ponadto zaangażowano dzieci do udziału w zbiórce:
• Góra Grosza - zbierano pieniążki dla potrzebujących dzieci z domów dziecka;
• Zbiórka nakrętek dla Podkarpackiego Hospicjum

            Dzieci brały udział w organizowanych konkursach:
• Konkurs plastyczny ,,Motylem jestem” organizowany przez PP ,,Zaczarowana Kraina” w Lutoryżu
• Konkurs plastyczny ,,Maska karnawałowa” organizowany przez PP ,,Kubusiowi Polana” w Niechobrzu nr 2 
•  „Mój wymarzony Lizak” organizowanym przez Muzeum Lizaka w Jaśle
•  „Moja wymarzona Złota Rybka” organizowanym przez Muzeum Złotej Rybki w Krzemiennej nad Sanem
• IX Międzynarodowy konkurs plastyczny "Wesołego Alleluja" organizowany przez                 SP w Woli Zgłobieńskiej
• Konkurs plastyczny  „Pocztówka z wakacji” organizowanym przez PP „Kraina Krasnoludków” w Racławówce
• I Gminny Konkurs Recytatorski „Wiersze znane i nieznane” Wandy Chotomskiej organizowany przez SROGB oraz PP 
,,Zaczarowany Ołówek” w Mogielnicy.
• Udział w XVIII Wojewódzkim Konkursie  Twórczości Plastycznej Dzieci i Młodzieży „Rok w lesie – wiosna” organizowanym przez 
Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 12 w Rzeszowie
Punkty Przedszkolne współpracują z:
• MCK w Boguchwale
• Bibliotekami Publicznymi
• Szkołami Podstawowymi

W roku 2021 nie udało się zorganizować VI Spartakiady Przedszkolnej oraz X Gminnego Festiwalu Piosenki Przedszkolnej 
„Rozśpiewane Promyczki” ze względu na obostrzenia związane z Covid-19.
   
  Dokształcanie nauczycieli
Z dniem 24 sierpnia 2021r.  5 nauczycielek uzyskało stopień awansu nauczyciela kontraktowego, natomiast 27 grudnia 2021 r. 4 
nauczycielki uzyskały stopień awansu nauczyciela mianowanego.
Od września 2021r. 3 nauczycielki kontynuują awans na stopień nauczyciela mianowanego, natomiast 3 rozpoczęło staż na 
stopień nauczyciela kontraktowego. Dla nauczycieli odbywających staż na nauczyciela kontraktowego i mianowanego powołano 
5 opiekunów stażu .
     Nauczycielki punktów przedszkolnych doskonaliły swój warsztat pracy poprzez udział w szkoleniach, warsztatach, webinariach 
i konferencjach edukacyjnych, które ze względu na obostrzenia odbywały się online.
Wytypowani pracownicy wzięli udział w kursach zorganizowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała:
• Kurs ,,Pierwsza pomoc przedmedyczna” (17os.)- stacjonarnie
• Szkolenie ,,Wprowadzenie do SIO danych o subwencji oświatowej”- Europejskie Centrum Edukacji (1os.)
• Warsztaty dla pomocy nauczyciela z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej (6os.)
oraz inne placówki:
• kontynuacja studiów podyplomowych na kierunku Terapia Pedagogiczna - PCUD RZESZÓW (1os.)
VI semestr Studiów Licencjackich na AHE Łódź oddział w Jaśle na kierunku Pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna- 
dopełnianie wykształcenia pedagogicznego (2 os.), 1 semestr Studiów Magisterskich  II stopnia – Kierunek Pedagogika na 
Collegium Humanum filia w Rzeszowie
• 1 semestr Studiów Magisterskich  II stopnia – Kierunek Pedagogika na Collegium Humanum filia w Rzeszowie(1os.)
• Szkolenie muzyczne Moniki Kluzy „Przygody z muzyką” zorganizowane przez Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 
„Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek”
• Warsztaty muzyczne: „Złota Jesień – zabawy z muzyką klasyczną wg. metody aktywnego słuchania muzyki”
• Multi-szkolenie ,,Kreatywna przestrzeń językowa na angielskim w przedszkolu”
• webinar: ,,Wykorzystanie metody Montessori w nauce języka angielskiego’’
• Webinar – Mnemotechniki
• Webinar- Afazja – terapia dzieci z zaburzeniami mowy.
• Szkolenie ,,Pomysłowe DIY na wiosnę’’ – j.angielski
•  Webinar ,,Śpiewająca kanapka Early Stage’’ – j. angielski,
• Webinar ,,Przedszkolaki dają mi w kość! Czyli przyczyny ,,niegrzecznych zachowań’’
• Wiosenne zabawy matematyczne przedszkolaków” EDU ANIMA
• Warsztaty Montessori” Uniwersytet Rzeszowski
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• Webinar “Pedagogika zabawy. Zabawy z chustą animacyjną i tunelem.”
• Webinar „ pozytywna dyscyplina”
• szkolenie on -line -  ,,Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss ‘’– Ogólnopolski Program Kraina Muzyki
• Szkolenie online Pedagogiczny kod Leonarda da Vinci. Obserwacja tematyczna i ćwiczenia uwagi jako podstawa realizacji 
oczekiwań poznawczych dzieci i nauczycieli”. 
• Konferencja „Jak zadbać o koncentrację i emocje dzieci po nauczaniu zdalnym”
• Webinar „Integracja sensoryczna dziecka bez tajemnic”
• webinar – „Jak siedzi Twoje dziecko? Wpływ pozycji siedzącej na naukę i pracę ręki”  
• Szkolenie online „ Zachowania trudne”
• Szkolenie online „ Jak reagować gdy dziecko bije dorosłych i dzieci?”
• Webinar „ Jak wspierać koncentracje  uwagi u dzieci? Wskazówki i ćwiczenia.”
• I Konferencja Naukowo- Szkoleniowa „ Zaburzenia ze spektrum Autyzmu w teorii i praktyce”
• Webinar „ Gry i Zabawy paluszkowe”
• Szkolenie „Dziecko z zaburzeniami Si” 
• Szkolenie IPET i diagnoza wielospecjalistyczna dr Agata Hejmowska
• Szkolenie online „ Diagnoza rozwoju dziecka do 7 roku życia. Cele, znaczenie, narzędzia.”
• Szkolenie  „W kręgu zaburzeń Si” – organizowane przez Strefę Wsparcia Pedagoga,
• Webinar  „Jak rozmawiać z dziećmi o profilaktyce zdrowotnej?”  - organizowane przez Strefę Wsparcia Pedagoga,
• Szkolenie „Nauka regulacji emocji” – prowadzone przez „Misja ciocia- szkolenia dla opiekunek żłobkowych i przedszkolnych”  
• szkolenie „Podstawy czytania sylabowego z dziećmi”,
• webinar „Podstawowe procesy poznawcze – ćwiczenia pamięci, uwagi i koncentracji”,
• wykład on-line „Literatura dla przedszkolaków”,
• e-konferencja „Rola pomocy dydaktycznych we wczesnej edukacji matematycznej”,
• wykład on-line „Realizacja zajęć podstawy programowej w przedszkolu”,
• e-konferencja „Symultaniczno-sekwencyjna nauka czytania”,
• webinar „Od pióra do patyka, od myśli do słowa. Przygotowanie do nauki czytania i pisania w przedszkolu”.
• webinar„Ćwiczenia i zabawy korygujące wady postawy”
• kurs online „Jak pracować metodą projektów w przedszkolu” szkolna24.pl
• „Źle trzymasz kredkę czyli czego unikać i jak wspierać rozwój motoryki małej” Błękitna chatka
• Warsztaty online: „ Zima w muzyce- inspiracje muzyka w piosence, zabawie i tańcu”.
• E- learning : „Animacje taneczne- inspiracje do pracy z dziemi”
• Szkolenie online: „ Zaburzenia integracji sensorycznej u dzieci z FAS/FASD”
• „Praktyczne pomysły na innowację pedagogiczną w oparciu o Metodę Czytania Globalnego Glenna Domana” Edukapol
• Profilaktyka logopedyczna w przedszkolu  Edukapol
• Obserwacja zajęć w Szkole Podstawowej w Lutoryżu z zakresu kodowania i wykorzystywania robotów Photon podczas zajęć.
• konferencja online „Wykorzystanie klockow Nemi w kształtowaniu kompetencji matematycznych u przedszkolaków” MAC 
konferencje
• wykład online „Awans zawodowy w roku 2021- poradnik nauczyciela i dyrektora szkoły, cz.1” MAC @aktywni
•  „wykład online Zakończenie stażu i awans zawodowy w czasie pandemii, cz.2”- MAC @aktywni
•  konferencja online „Gra w kolory. Kolorowa inspiracja” MAC konferencje
•  szkolenie online „10 kroków Zachęcania Przedszkolaków do Współpracy”- Centrum Edukacji i Animacji 
• Webinar „Czy szkoła umie świecić na niebiesko – o funkcjonowaniu dziecka ze spektrum autyzmu w realiach polskiej edukacji” 
– organizowane przez CFF
• Webinar „Samodzielność dziecka z niepełnosprawnością ruchową w domu i w szkole”– organizowane przez CFF
  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. Zakupiono również prenumeratę czasopisma ,,Bliżej Przedszkola” dla punktów przedszkolnych oraz kontynuowano 
prenumeratę czasopisma ,,Nauczycielka Przedszkola w formie online.
Wydano na ten cel łącznie: 41 112,89 zł
Ponadto w okresie wakacyjnym przeprowadzono remonty w punktach przedszkolnych. 
Łączny koszt remontów: 5359,14
Działania na rzecz edukacji, wspieranie szkolnictwa:
W dniu 31.08.2021 r. zakończono realizację projektu „Maluszek w przedszkolu”, w ramach którego utworzono i w pełni 
wyposażono 2 nowe oddziały przedszkolne (50 miejsc): 
1 w PP w Nosówce i 1 w PP w Racławówce dla dzieci 2,5-4 lat. Pomimo trudności związanych z pandemią COVID-19 takimi jak: 
obostrzenia sanitarne, czasowe zawieszenie pracy przedszkoli w większości udało się zrealizować zaplanowane w projekcie 
zajęcia dodatkowe z gimnastyki korekcyjnej i logopedii, w których wzięły udział dzieci z wszystkich 10 punktów przedszkolnych 
prowadzonych przez SROGB. Łącznie z zajęć dodatkowych skorzystało 121 przedszkolaków. Dodatkowo 7 nauczycieli uzyskało 
nowe umiejętności dzięki szkoleniu „ABC szach”, dzięki czemu zajęcia szachowe prowadzone są we wszystkich przedszkolach 
prowadzonych przez stowarzyszenie. 
Środki finansowe na realizację projektu pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach konkursu nr 
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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

RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 2014-2020 Działanie nr 9.1 Rozwój edukacji przedszkolnej. Koszt projektu 
wynosił: 733 883,07 zł., a wydatkowano 662 768,34 zł - w tym wniesiono wkład własny w wysokości 66 279,33 zł.

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
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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. 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 okresie od 01.08.2020 do 31.08.2021 r. 
realizowano projekt „Maluszek w przedszkolu”, 
w ramach którego utworzono i w pełni 
wyposażono 2 nowe oddziały przedszkolne (50 
miejsc): 
1 w PP w Nosówce i 1 w PP w Racławówce dla 
dzieci 2,5-4 lat. Pomimo trudności związanych z 
pandemią COVID-19 takimi jak: obostrzenia 
sanitarne, czasowe zawieszenie pracy przedszkoli 
w większości udało się zrealizować zaplanowane 
w projekcie zajęcia dodatkowe z gimnastyki 
korekcyjnej i logopedii, w których wzięły udział 
dzieci z wszystkich 10 punktów przedszkolnych 
prowadzonych przez SROGB. Łącznie z zajęć 
dodatkowych skorzystało 121 przedszkolaków. 
Dodatkowo 7 nauczycieli uzyskało nowe 
umiejętności dzięki szkoleniu „ABC szach”, dzięki 
czemu zajęcia szachowe prowadzone są we 
wszystkich przedszkolach prowadzonych przez 
stowarzyszenie. 
Środki finansowe na realizację projektu 
pozyskano z Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach konkursu nr 
RPPK.09.01.00-IP.01-18-029/19 RPO WP na lata 
2014-2020 Działanie nr 9.1 Rozwój edukacji 
przedszkolnej. Koszt projektu wynosił: 733 
883,07 zł., a wydatkowano 662 768,34 zł - w tym 
wniesiono wkład własny w wysokości 66 279,33 
zł.

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) 1 731 737,44 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

Do 31.08.2021 r. Stowarzyszenie Rozwoju 
Oświaty Gminy Boguchwała kontynuowało 
prowadzenie dziesięciu punktów przedszk.w 
miejscowościach: Boguchwała ( 5 
oddziałów – 118  dzieci), Lutoryż (3 
oddziały-76 dzieci), Mogielnica ( 3 oddziały- 
62 dzieci), Niechobrz 1 ( 3 oddziały – 68 
dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – 49 
dzieci),Nosówka (3 oddziały – 65  dzieci), 
Racławówka (4 oddziały – ogółem 87 
dzieci), Wola Zgłobieńska (3 oddziały – 53 
dzieci), Zarzecze (1 oddział – 22 dzieci), 
Zgłobień (3 oddziały – 63 dzieci).  Wg stanu 
na 31 sierpnia 2021  r. w 10 punktach 
przedszkolnych (w 30 oddziałach) opieką 
przedszkolną  objęto ogółem 641 dzieci w 
wieku 2,5 do 7 lat. Natomiast od 1 września 
2021 roku do punktów przedszkolnych 
uczęszczało 673 dzieci w wieku 2,5 do 7 lat, 
w tym: Boguchwała ( 5 oddziałów – 119 
dzieci), Lutoryż (3 oddziały- 73 dzieci), 
Mogielnica ( 3 oddziały -68 dzieci), 
Niechobrz 1 ( 3 oddziały –  66 
dzieci),Niechobrz 2 (2 oddziały – 45 
dzieci),Nosówka (3 oddziały –  58  dzieci), 
Racławówka (4 oddziały  –  89 dzieci), Wola 
Zgłobieńska (3 oddziały – 53 dzieci), 
Zarzecze (1 oddział – 20 dzieci), Zgłobień (3 
oddziały – 62 dzieci). 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.

85.10.Z 3 049,20 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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3 049,20 zł2.1. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych

2.2. Ze źródeł publicznych ogółem: 3 507 617,45 zł

a) przychody z działalności nieodpłatnej pożytku publicznego 469 936,68 zł

b) przychody z działalności odpłatnej pożytku publicznego 1 260 821,44 zł

c) przychody z działalności gospodarczej 0,00 zł

d) przychody finansowe 0,00 zł

e) pozostałe przychody 979,32 zł

2.3. Ze źródeł prywatnych ogółem: 217,00 zł

2.4. Z innych źródeł -1 779 146,21 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 3 049,20 zł

3.2. Wysokość kwoty poniesionych kosztów z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych w 
okresie sprawozdawczym ogółem 3 049,20 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

2. Informacja o źródłach przychodów organizacji

w 
tym:

0,00 zł

0,00 zł

3 507 617,45 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:

204,00 zł

13,00 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 135 754,18 zł

5.2. Wynik działalności odpłatnej pożytku publicznego -3 235 655,87 zł

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

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

4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym

4.1. Koszty organizacji w okresie sprawozdawczym ogółem: 5 092 082,63 zł 3 049,20 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

334 182,50 zł 0,00 zł

4 496 477,31 zł 3 049,20 zł

0,00 zł

280,17 zł

261 142,65 zł

0,00 zł 0,00 zł

1 Środki finansowe pozyskane z 1% podatku dochodowego w całości wydatkowano na pomoce 
dydaktyczne i zabawki dla dzieci przebywające w punktach przedszkolnych prowadzonych przez 
Stowarzyszenie.

3 049,20 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.
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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)

101 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)

78,81 etatów

27 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

30 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)

0 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

0 osób

Druk: NIW-CRSO, Data zamieszczenia w bazie sprawozdań OPP:  2022-08-05 12



VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym

1.Łączna kwota wynagrodzeń (brutto) wypłaconych przez organizację w okresie sprawozdawczym 3 216 341,08 zł

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

3 216 341,08 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)  

2 653,75 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  w 
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)

0 osób

w 
tym:

a) członkowie organizacji, pracownicy organizacji, osoby świadczące usługi na podstawie 
umowy cywilnoprawnej, członkowie organu zarządzającego 0 osób

0 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

3 031 171,05 zł

2 520 598,94 zł

- nagrody

- premie

1 500,00 zł

4 847,00 zł

- inne świadczenia 504 225,11 zł

b) z tytułu umów cywilnoprawnych 185 170,03 zł

w 
tym:

w 
tym:

a) w związku z prowadzoną działalnością odpłatną pożytku publicznego 3 216 341,08 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 29 000,00 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 
działań na rzecz rozwoju 
opieki przedszkolnej 
obejmującej dzieci z terenu 
gminy

Prowadzenie punktów 
przedszkolnych na terenie 
Gminy Boguchwała

Urząd Gminy Boguchwała 3 507 617,45 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

4 998,00 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
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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 - Prezes 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 Podkarpacki Kurator Oświaty 1

2 Gmina Boguchwała 1

2022-08-05
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