


Cele programu współpracy 

Rozwój partnerstwa publiczno-prawnego z ukierunkowaniem na zlecanie 

zadań publicznych NGO. 

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. 



 
 

 

 

Wartość środków przekazanych organizacjom 

pozarządowym w latach 2009-2012 

2009 2010 2011 2012

203 000,00 zł 

740 300,00 zł 

932 869,68 zł 

1 487 651,90 zł 



Wartość środków przekazanych 

organizacjom pozarządowym wg działów 

7 300  zł 

33 000 zł  

35 000 zł  

85 319 zł  

110 000 zł  

222 791,67 zł  

240 000 zł  

754 241,23 zł  

Polityka społeczna

Kultura

Kultura fizyczna i sport

Pomoc społeczna

Ochrona zabytków

Ochotnicze Straże Pożarne

Rozwój sportu

Oświata



 
 

 

 

Stowarzyszenia działające na terenie            

Gminy Boguchwała 

6 

10 

1 

25 

9 Kluby Sportowe

Uczniowskie Kluby Sportowe

Stowarzyszenia zwykłe

Stowarzyszenia zarejestrowane w KRS

Ochotnicze Straże Pożarne



 
 

 

 

Informacja  

o zrealizowanych zadaniach 

publicznych i wysokości  

kosztów ich realizacji  



 

 

Dotacje do niepublicznych  

punktów przedszkolnych 

Stowarzyszenie prowadzi 5 punktów 

przedszkolnych. 

Ogółem opieką przedszkolną objętych 

było 160 dzieci z terenu gminy w wieku  

od  2,5 do 6 lat. 



 

 

 

 

 

 

 

 

55 000,00 

42 500,00 

32 000,00 
30 000,00 

27 000,00 

41 500,00 

24 000,00 

5 000,00 2 500,00 Zakładowy Klub Sportowy „Izolator” w Boguchwale 

Ludowy Klub Sportowy „Jedność” w Niechorzu 

Ludowy Klub Sportowy „Novi” w Nosówce 

Ludowy Klub Sportowy „Iskra” w Zgłobniu 

Ludowy Klub Sportowy „Grom” w Mogielnicy 

Klub Sportowy SST „LUBCZA” w Racławówce    

Ludowy Klub Sportowy „Płomyk „  Lutoryż 

Podkarpacki Okręgowy Związek Bokserski

Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty Gminy Boguchwała

Działania na rzecz rozwoju  

kultury fizycznej i sportu 



 

 

 

 

 

 

 

 

Dyscypliny sportowe objęte dofinansowaniem: 

piłka nożna, siatkówka, szachy, boks oraz 

zajęcia rekreacyjne: nauka jazdy na nartach, 

zajęcia ogólnorozwojowe 

Rozwój sportu w Gminie Boguchwała 

zaangażowano ok. 800 zawodników z 42 zespołów 

w ponad 200 wydarzeniach zorganizowanych na 

terenie Gminy Boguchwała uczestniczyła lokalna 

społeczność 



 
 

 

 

Upowszechnianie kultury 

fizycznej i sportu  

o charakterze promującym 

zdrowy tryb życia 



 

 

 

 

 

 

Stowarzyszenie Sportowo-Turystyczne 

„Lubcza” 

II Wyścig Rowerowy „MTB Boguchwała Tour 

2012” odbył się na 3 trasach: senior - 43 km, 

hobby - 18 km, dzieci - wokół stadionu.  

Na starcie wyścigu stanęło w sumie 130 osób,  

w 9 kategoriach wiekowych. Przy organizacji 

rajdu zaangażowanych było 26 wolontariuszy 

Wartość dotacji: 15 500 zł  



 
 

 

 

Upowszechnianie kultury 

wśród społeczności    

Gminy Boguchwała 



 

 

Wartość dotacji: 8 500 zł 

Towarzystwo Miłośników Tańca - Klub Tańca 

Towarzyskiego „Dżet - Rzeszów-Boguchwała” 

XII Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego   

w Niechobrzu z udziałem par zagranicznych  

o Puchary Starosty Rzeszowskiego i Burmistrza 

Boguchwały. 



 

 

Stowarzyszenie Pomocy Osobom  

Niepełnosprawnym Gminy Boguchwały  

„Dotknąć przeszłości” - wyjazd integracyjny 

do Sanoka, jako forma edukacji oraz sposób 

na poszerzenie wiedzy o kulturze ludowej  

i historii regionu 

W wyjeździe uczestniczyło 50 osób,  

w tym dzieci niepełnosprawne 

Wartość dotacji: 2 300 zł 



 

 

Stowarzyszenie Równe Szanse  

z Niechobrza  

„Kultura pod napięciem” - Mikołajki  

w Gminie Boguchwała 

W imprezie zorganizowanej w Szkole 

Podstawowej w Boguchwale udział 

wzięło 150 osób, w tym 40 dzieci  

z rodzin, dla których ufundowano 

upominki. 

Wartość dotacji: 8 500 zł 



 

 

Automobilklub Rzeszowski 

„Turystyczny Rajd Pojazdów Zabytkowych” 

- prezentacja kolekcji pojazdów 

Wartość dotacji: 2 500 zł 

Pokaz odbył się na terenie Zespołu 

Pałacowo-Parkowego w Boguchwale. 

Prezentacja poszczególnych pojazdów 

przybliżyła mieszkańcom historię 

motoryzacji. 



 

 

„VIII Międzynarodowy Plener Malarski - Boguchwała 2012”  

Stowarzyszenie Rewitalizacji Dziedzictwa Kultury 

Narodowej i Działalności Charytatywnej przy 

Parafii Świętego Stanisława Biskupa Męczennika 

w Boguchwale 

Wartość dotacji: 4 200 zł 

W plenerze uczestniczyło liczne grono artystów 

malarzy z Polski, Słowacji oraz Ukrainy.  

W trakcie trwania pleneru powstało ok. 200 prac. 

Plener zakończyła wystawa prac, w której 

uczestniczyli licznie przybyli mieszkańcy Boguchwały.  

Uczestnikami przedsięwzięcia byli także uczniowie 

boguchwalskiego liceum wspólnie tworzący pod 

okiem fachowców. 



 

 

Stowarzyszenie Kobiet  

„Kultura Razem z Tradycją” 

„Tak to dawniej bywało” - impreza 

popularyzująca kulturę ludową, 

rękodzieło regionalne, potrawy 

staropolskie. 

Wartość dotacji: 3 500 zł 

Uczestnikami przedsięwzięcia były 

koła gospodyń wiejskich, twórcy  

i wystawcy ludowi oraz licznie 

przybyli mieszkańcy. Podczas 

prezentacji dorobku regionalnego 

odbyły się również warsztaty  

z garncarstwa i kowalstwa oraz 

występy zespołów ludowych. 



 

 

Stowarzyszenie Kultury Tradycji  

i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu 

„Zapamiętaj smaki lata” - impreza 

piknikowa o zasięgu gminnym 

Wartość dotacji: 3 500 zł 

Odbyła się prezentacja zdolności  

i umiejętności kulinarnych kół 

gospodyń wiejskich i stowarzyszeń, 

w której uczestniczyli mieszkańcy 

gminy. Celem przedsięwzięcia była 

promocja polskich tradycji  

i przepisów na potrawy serwowane 

z owoców i warzyw. 



 
 

 

 

Dofinansowanie prac  

w zakresie ochrony  

i konserwacji dóbr kultury 



Wartość dotacji: 30 000 zł 

Prace konserwatorskie przy polichromii 

w zabytkowym kościele parafialnym  

w Boguchwale. 

     

Ochrona Zabytków 



Wartość dotacji: 80 000 zł 

Renowacja nawy bocznej, renowacja i konserwacja ścian i sklepień oraz 

rzeźb i figur w kościele parafialnym w Zgłobniu. 

Ochrona Zabytków 



Zadania realizowane  

w trybie bezkonkursowym 



Podkarpacki Okręgowy 

Związek Bokserski 

„Mistrzostwa Województwa Podkarpackiego w Boksie” 

- Zespół Szkół w Niechobrzu 

Wartość dofinansowania - 5 000 zł 



Stowarzyszenie Rozwoju Oświaty 

Gminy Boguchwała 

„Upowszechnianie sportów zimowych - zajęcia sportowe dla uczniów 2012” 

Wartość dofinansowania - 2 500 zł 

W programie ferii uczestniczyło 40 dzieci 



Stowarzyszenie Równe Szanse 

z Niechobrza 

Szkolenie pn. „Realizacja i rozliczanie zadania publicznego  

- szkolenie dla NGO z terenu Gminy Boguchwała” 

Wartość dofinansowania - 1 000 zł 

W szkoleniu uczestniczyło 16 przedstawicieli organizacji 



Stowarzyszenie Kobiet  

„Kultura Razem z Tradycją” 

„Spotkanie wigilijne dla samotnych z terenu Gminy Boguchwała” 

Wartość dofinansowania - 1 300 zł 

W spotkaniu uczestniczyło 50 osób 



Fundacja Generator Inspiracji 

„Regranting” 

Wsparcie finansowe dla lokalnych organizacji 

na realizację projektów mających na celu 

aktywizowanie lokalnych społeczności wokół 

różnych celów o charakterze dobra wspólnego. 

„Działaj lokalnie - program budowania 

aktywnych społeczności lokalnych” 

Wartość dofinansowania - 5 000 zł 

W ramach zadania dofinansowano:  

• SST „Lubcza” - 5 500 zł,  

• UKS Boguchwalska Akademia Piłkarska - 5 000 zł 



Konkurs bez rozstrzygnięcia 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy 

Boguchwała w zakresie polityki społecznej - organizacja aktywnego 

wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy Boguchwała w roku 2012 

angażując 12 000 zł 

W wyznaczonym ustawowo terminie do konkursu nie wpłynęła żadna 

oferta 



Pozafinansowa współpraca 

gminy z organizacjami 

pozarządowymi 



Działania informacyjne o możliwościach 

pozyskiwania środków finansowych przez 

organizacje pozarządowe 

Tworzenie bazy danych o organizacjach  

pozarządowych. 

Preferencyjne warunki korzystania  

z gminnych obiektów publicznych  

Sprawowanie patronatu oraz wsparcie rzeczowe 

przedsięwzięć i wydarzeń proponowanych przez  

organizacje 

Promowanie pożytku publicznego  

na stronie www.boguchwala.pl  

i w Wiadomościach Boguchwalskich 

http://www.boguchwala.pl/


ogłoszono 7 otwartych konkursów ofert 

w trybie bezkonkursowym oferenci złożyli 5 ofert 

oferenci złożyli w sumie 26 ofert 

podpisano 25 umów 



 
 

 

 

  

Dziękuję za uwagę 


