
                                   z organizacjami  

pozarządowymi 

w roku 2013 

        współpraca 
 Gminy Boguchwała 

opracowanie merytoryczne:  

    Katarzyna Błońska-Mnich 

       Wojciech Kalandyk 

          opracowanie graficzne: 

              Tomasz Sitek 



 Budowanie partnerstwa pomiędzy gminą a organizacjami 

pozarządowymi służącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu 

potrzeb mieszkańców 

 

 Wspieranie inicjatyw, nowatorskich rozwiązań wychodzących 

naprzeciw oczekiwaniom i dążeniom społecznym oraz 

umożliwiających rozwiązywanie problemów społecznych. 

 

 Budowa społeczeństwa obywatelskiego poprzez aktywizację 

lokalnej społeczności oraz wspieranie wolontariatu. 

cele  
     programu 
 





wartość środków 
     przekazanych organizacjom pozarządowym  
           w latach 2010-2013 

 

740 300,00 zł 

932 869,68 zł 

1 487 651,90 zł 1 492 200,90 zł 
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6 000 zł 

7 000 zł 

29 700 zł 

40 000 zł 

43 500 zł 

85 218 zł 

199 020,71 zł 

249 999,73 zł 

831 762,46 zł 

rozwój społeczności lokalnej

profilaktyka (wypoczynek letni)

kultura

ochrona zabytków

kultura fizyczna i sport

pomoc społeczna

Ochotnicze Straże Pożarne

rozwój sportu

oświata

wartość środków 
     przekazanych organizacjom pozarządowym  

           według działów 





dotacje dla niepublicznych  

       punktów przedszkolnych 

STOWARZYSZENIE ROZWOJU OŚWIATY 

GMINY BOGUCHWAŁA  
 

otrzymana dotacja:  

831 762,46 zł 

Stowarzyszenie prowadzi 8 oddziałów przedszkolnych. Ogółem opieką przedszkolną 

objętych było 198 dzieci z terenu gminy w wieku od  2,5 do 6 lat. 



55 000 zł 

42 500 zł 

25 000 zł 30 000 zł 

25 000 zł 

29 500 zł 

24 000 zł 

8 000 zł 
11 000 zł 

 ZKS "Izolator" Boguchwała 

 

 LKS "Jedność" Niechobrz 

 

 LKS "Novi" Nosówka 

 

 LKS "Iskra" Zgłobień 

 

 LKS "Grom" Mogielnica 

 

 SST "Lubcza"  

w Racławówce 

 

 LKS "Płomyk" Lutoryż 

 

 UKS "Gimnasion"  

w Boguchwale 

 

 UKS "Boguchwalska 

Akademia Piłkarska"  

w Boguchwale 

działania na rzecz rozwoju 

     sportu i kultury fizycznej 



działania na rzecz rozwoju 

     sportu i kultury fizycznej 

dyscypliny sportowe objęte dofinansowaniem: 

piłka nona, siatkówka, boks, szachy oraz zajęcia 

rekreacyjne i ogólnorozwojowe 

zaangażowano ponad 800 zawodników z 32 drużyn 

w ponad 460 wydarzeniach zorganizowanych na 

terenie Gminy Boguchwała uczestniczyła lokalna 

społeczność 



upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

    o charakterze promującym 

       zdrowy tryb życia 

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-TURYSTYCZNE 

”LUBCZA” 

dotacja: 13 100 zł 
            przeznaczona na tworzenie i doskonalenie systemu szkolenia sportowego 

wśród społeczności Gminy Boguchwała w różnych dyscyplinach sportu ze szczególnym 

uwzględnieniem gier zespołowych w tym prowadzeniu rozgrywek amatorskich, w których 

wzięło udział blisko 300 uczestników 

 



upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

    o charakterze promującym 

       zdrowy tryb życia 

STOWARZYSZENIE SPORTOWO-TURYSTYCZNE 

”LUBCZA” 

dotacja: 13 500 zł 
             

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III Wyścig Rowerowy MTB Boguchwała 2013 odbył się na 5 trasach. Na starcie wyścigu 

stanęło 250 rowerzystów w 9 kategoriach wiekowych. Przy organizacji rajdu 

zaangażowanych było 50 wolontariuszy. 



upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 

    o charakterze promującym 

       zdrowy tryb życia 

BOGUCHWALSKA AKADEMIA PIŁKARSKA  

   dotacja: 16 900 zł 
przeznaczona na organizację szkolenia sportowego w zakresie piłki nożnej 

oraz futsalu dla 70 dziewcząt i chłopców w wieku 5-13 lat 

             

 

 

 

 

 

 

 

 
 



upowszechnianie kultury  

    wśród społeczności  

        Gminy Boguchwała 

prezentacja dorobku folklorystycznego 
podczas koncertów odbywających się 
na terenie gminy oraz udział zespołu 

”Kompanija” w VI Międzynarodowym 
Festiwalu Folklorystycznym ”Zamek 
Braciano” we Włoszech 

TOWARZYSTWO KOBIET KRZEWIENIA KULTURY REGIONALNEJ 

 dotacja:  13 000 zł 



upowszechnianie kultury  

    wśród społeczności  

        Gminy Boguchwała 

organizacja 

”Warsztatów Malarskich dla Mieszkańców Gminy Boguchwała” 

STOWARZYSZENIE REWITALIZACJI DZIEDZICTWA KULTURY NARODOWEJ  

I DZIAŁALNOŚCI CHARYTATYWNEJ PRZY PARAFII  

ŚWIĘTEGO STANISŁAWA BISKUPA MĘCZENNIKA W BOGUCHWALE 

 dotacja:  4 700 zł 



upowszechnianie kultury  

    wśród społeczności  

        Gminy Boguchwała 

AUTOMOBILKLUB  

RZESZOWSKI 

 dotacja:  4 000 zł 

V Rajd Nocy Muzeów 

VIII Zlot Zabytkowej i Militarnej Motoryzacji 



upowszechnianie kultury  

    wśród społeczności  

        Gminy Boguchwała 

KLUB TAŃCA 

TOWARZYSKIEGO 

”DŻET - RZESZÓW-BOGUCHWAŁA” 

 

 

 

 

 

 

 

               dotacja: 5 000 zł 

organizacja pokazu tanecznego ”Tancerze Dżet i Przyjaciele 

Mieszkańcom Gminy Boguchwała” w Niechobrzu 



upowszechnianie kultury  

    wśród społeczności  

        Gminy Boguchwała 

 
organizacja 

”Maratonu rozmaitości - Z tradycją w nowoczesność” 

STOWARZYSZENIE KULTURY, TRADYCJI I NOWOCZESNOŚCI 

WIELU POKOLEŃ Z SIEDZIBĄ W ZGŁOBNIU 

 dotacja:  3 000 zł 



rozwój wspólnoty 

     i społeczności lokalnej 

FUNDACJA GENERATOR INSPIRACJI 

”DZIAŁAJ LOKALNIE” 

realizacja projektu utworzenia lokalnej telewizji internetowej 

 dotacja:   

6 000 zł 



   pomoc społeczna 

POLSKI KOMITET POMOCY SPOŁECZNEJ 
STOWARZYSZENIE CHARYTATYWNE - ZARZĄD OKRĘGOWY W KROŚNIE 

świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców  

Gminy Boguchwała 

 dotacja:   

85 218 zł 
Opieką objętych zostało 14 osób skierowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Zapewniona została wszechstronna pomoc dla osób chorych  

i niepełnosprawnych. Usługi objęły pomoc w zaspokajaniu codziennych 

potrzeb życiowych w domu podopiecznego – utrzymanie czystości, 

przygotowywanie posiłków, pielęgnacja. 



dofinansowanie prac  

    w zakresie ochrony  

        i konserwacji dóbr kultury 

prace konserwatorskie przy polichromii 

w zabytkowym kościele parafialnym  

w Boguchwale 

 

      dotacja: 20 000 zł 

renowacja okien i drzwi oraz wykonanie 

odwodnienia fundamentów w zabytkowym 

budynku wikarówki kościoła w Zgłobniu 

 

      dotacja: 20 000 zł 





  dofinansowanie  

     wypoczynku letniego  

         dla dzieci i młodzieży 

ZKS ”Izolator” Boguchwała 
pobyt w ośrodku szkoleniowym w Kolbuszowej - 20 chłopców 
w wieku 14-18 lat 

 

dotacja: 2 000 zł 
 
UKS ”Boguchwalska Akademia Piłkarska” 
obóz w Iwoniczu - 27 dziewcząt i chłopców w wieku 12-17 lat 

 

dotacja: 5 000 zł 


