
Sprawozdanie z realizacji ,,Programu Wspólpracy Gminy Boguchwala z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia

2,ł kwictnia 2003 r. o działalności połtku publicznego i o wolontariacie na 2019 rok''

Na terenie Grniny Boguchwała lunkcjonujc 3& organizacji pozarządowych.
zajmujących się działalnością w różnych dziedzinach takich jak sport i kultura flz.yc'zna,

działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, polityka SpołecZna, pomoc społeczna' kultura
i ochrona dziedzictwa narodowego' działalność na rzecz bezpieczeństwa publicznego.
Program współpracy Gminy Boguchwała z organlzaĘami pozarządowymi oraz podmiotami
wymienionymi w ań. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwiętnia 2003 r. o działalności poż1.tku
publicznego i o wolontariacie został przyjęty uchwałą Nr LVIII.788.2018 Rady Miejskiej
w Boguchwale z dnia 30 października 2018 r. Uchwalenie programu poprzedzone było
konsultacjami z organizacjami pozarządowymi. Program realizowany był od 1 stycznia 2019
r. do 31 grudnia 2019 r. Do celów głównych Programu naleŹało:

a) budowanie pańnerstwa pomiędzy gminą Boguchwała. a organizacjami pozarządowymi.
słuŻącego rozpoznawaniu i zaspokajaniu potrzeb mieszkańców;

b) wspieranie inicjatyw wychodzących naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i dążeniom
Społecznym oraz umoŻliwiających rozwiązywanie problemów Społecznych;

c) budowanie społeczeńStwa obywate1skiego poprzez aktywizację 1okalnej społeczności oraz
wspieranie wolontariatu.

Zadania pub1iczne Gminy Boguchwała zlecano organizacjom w ramach:

a) otwarlych konkursów ol'eń, w tym:

- 5 konkursów przeprowadzono na podstawie ustawy o działalności poż).tku publicznego
i o wolontariacie;

- 3 konkursy przeprowadzano na podstawie ustawy o sporcie oraz Uchwały Nr IV/23l1 1 Rady
Miejskiej w Boguchwale z dnia 3 lutego 2011 r. w sprawie określenia waruŃów i trybu
finansowania zadań własnych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu;

b) w trybie bezkonkursowym na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności poŻ}.tku publicznego i o wolontariacie _ (wpłynęło 8 ofert realizacji zdań
publicznych z inicjatywy własnej organizacji na wszystkie przyznano dotacje).

Gmina Boguchwała przekazała organizacjom pozarządowym dotacje celowe na
realizację zadań publicznych w zakresie następujących sler:

1 . Zadania z zakresu upowszechniania kultury fizyczne.j:

a) Konkurs o|eń na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie
uporł szec hl ian ia ktlltur; liz1cznej:

- Stowarzyszenie Spotlowo Turystyczne ,Lttbcza" Racławówka' zrealizowało zadanie

''organizacja zawodów: IX Wyścig MTB Boguchwała, IV Bieg Boguchwała ,,Wisłoozysko'''



olganizacja amatorskich lozgrywek w siatkówce i siatkówce plazowej" kwota dotacji:
25 000'00 zł

b) Konkr'rrs ofefi na realizację zadań publicznych Gnriny Boguchwała w zakesie
upowszechrriania kultury flzycznej d1a dzieci i młodzieŹy:

- Zakładowy Klub Sportowy ,'Izolator'' Boguchwała, z'realtzował zadanie .,Prowadzenie
Gminnej Akademii Piłkarskiej'' kwota dotacji: 32 000,00 zł

- Klub JeŹdziecki .,Kresy'' w Racławówce, zrealizował zadanie ',Prowadzenie Akademii
JeŹdzieckiej'' kwota dotacji 3 000,00 zł

c) Dotacje przyznane w trybie bezkonkursowym:

- Uczniowski Klub Sportowy ',Gimnasion'' Boguchwała, zrealizował zadanie ',Wiosna
z boksem olimpijskim'' _ kwota dotacji 5 000,00 zł

- Klub JeŹdziecki ,,Kresy'' w Racławówce, zrea|izował zadanie ',Mistrzostwa Podkarpacia
w powożeniu. zawody regionalne i towarzyskie" - kwota dotacj i 3 000,00 zł

- Uczniowski Klub Sporlowy Girnnasion'' Boguchwała, zrealizował zadanie.,Jesień z boksem
olimpijskim'' kwota dotacji 5 000,00 zł

- Stowarzyszenie Spońowo Turyslyczne .,Lubcza'' Racławówka zrealizowało zadanie

''organizacja II Wyścigu Kolarstwa Szosowego Klasyk Boguchwały'' _ kwota dotacji
6 000,00 zł

2. ladania Z Zak-resU sprzyjania rozrłojorłi spot1u:

a) Konkurs olert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zaklesie sprzyjania
rozwoj owi sporlu halowego:

- Stowarzyszenie Sportowo Turystyczne ,,Lubcza'' Racławówka realizowało zadanie
polegające na prowadzeniu 3 druĄn siatkarskich w rozgrywkach 3. Ligi Kobiet, 3. Ligi
MęŻczyzn i 4. Ligi MęŻczyzn, prowadzeniu druŻyny kolarskiej oraz druŻyny szachowej
w rozgrywkach 5. Podkarpackiej Ligi Szachowej kwota dotacj i 40 000,00 zł

_ Zakładowy Klub Spor1owy .,Izolator" Boguchwała realizował zadanie polegające na udziale
drużyn młodzieŹowych w tumiejach piłki nożnej halowej kwota dotacji 10 000,00 zł

b) Konkurs o1'ert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania
rozwojowi spońu w terminie do 30 czetwca:

- Zakładowy Klub Sporlowy ,,lzolator" Boguchwała realizował zadanie polegające na
prowadzeniu męskiej drużyny piłkarskiej w rozgrywkach IV Ligi Podkaęackiej oIaZ drużyny
kobiecej w rozgrywkach III Ligi kwota dotacji 245 000,00 zł

- Ludowy Klub Sportowy .,Jednośó'' Niechobrz realizował zadanie polegające na
prowadzeniu drużyny piłkarskiej w rozgrywkach klasy okręgowej oraz drużyn
młodzieżowych kwota dotacji 39 000.00 zł



- Ludowy Klub Sporlowy '.Iskra'' Zgłobień realizowała zadanie polegające na plowadzeniu
drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A _ klasy oraz. drużyny młodzieżowej _ kwota dotacji
18 000'00 zł

- Ludowy Klub Sportowy ',Grom" Mogielnica realizował zadanie po1egające na prowadzeniu
druŻyny piłkarskiej w rozgrywkach B klasy oraz drużyny młodzieŻowej _ kwota dotacji
l6 000.00 zł

- Ludowy Klub Sportowy.' Płomyk" Lutoryż realizował zadanie polegające na prowadzeniu
drużyny piłkarskiej w rozgrywkach B klasy kwota dotacji l6 000.00 zł

- Klub Sportowy ,.Novi'' Nosówka realizował zadanie polegające na prowadzeniu druŻyny
piłkarskiej w rozgrywkach B klasy kwota dotacj i 16 000'00 zł

c) Konkurs of'er1 na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie sprzyjania
rozwojowi sporlu w terminie do 31 grudnia:

- Ludowy Klub Sportowy ,,Jedność'' Niechobrz realizował zadanie polegające na
prowadzeniu drużyny piłkarskiej w rozgrywkach klasy okręgowej oraz drlżyny młodzieŹo''l ej

kwota dotacji 40 000, 00 zł

- Ludorł5 Klub Sponorły..lskra" Zglobień realizorłał zadanie polegające na prorłaclzeniu
drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A- klasy oraz drużyny młodzieżowej kwota dotacji
16 000'00 zł

- Ludowy Klub Sportowy .,Grom'' Mogielnica realizował zadanie polegające na prowadzeniu
drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A - klasy oraz drlŻyny młodzieżowej kwota dotacji
16 000'00 zł

- Ludowy Klub Spo(owy ',Płomyk" LutoryŻ realizował zadanie polegające na prowadzeniu
drużyny piłkarskiej w rozgrywkach B'klasy _ kwota dotacji 14 000.00 zł

- Klub Sportowy ,,Novi'' Nosówka realizował zadanie polegające na prowadzeniu drużyny
piłkarskiej w rozgrywkach B _ klasy _ kwota dotacj i 14 000 zł

3' Zadania z Zakesu pomocy społecznej

a) Konkurs olefi na realizację Zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakesie pomocy
społecznej na świadczenie usług opiekuńczych dla mieszkańców gminy

- Polski Komitet Pomocy Społecznej Stowarzyszenie Charytatywne Zarząd okręgowy
w Krośnie realizował zadanie polegające na świadczeniu usług opiekuńczych dla
mieszkańców Gminy Boguchwała kwota dotacji 150 000'00 zł

4. Zadania z zakresu po1ityki społecznej

a) KoŃurs of'ert na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie polityki
społecZnej :



- Klub Przedsiębiorców Gminy Boguchwała realizował zad,anie ,.Wyjazd studyjny do
Szwajcarii, spotkania z lokalnymi przedsiębiorcami' pokazy nowoczesnych technologii"
kwota dotacji l9 000.00 zł

- Stowarzyszenie Pomocy C)sobom Niepełnosprawnym Gmlny BoguchwaIa realizowało
zadanie ,'BliŻej natury letni w1'poczynek dla dzieci'' _ kwota dotacji 3 500'00 zł

b) Dotacje przyznanę w trybie bezkonkursowym:

- Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów ..Aktywny Senior'' Gminy Boguchwała realizowało
zadanie ,,Integracja boguchwalskich seniorów'' kwota dotacji 1 500.00 zł

5. Zadania z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego:

a) Konkurs ofefi na realizację zadań publicznych Gminy Boguchwała w zakresie kultury
i ochrony dziedzictwa narodowego:

- Podkarpackie Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych zrealizowało zadanie ,,organi zaĘa XY
Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w Boguchwale" kwota dotacji 25 000,00 zł

- Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Poko1eń w Zgłobnirr zrealizowało
Zadanie ,'Warsztaty kuliname'' _ kwota dotacji 6 800,00 Zł

- Stowarzyszenie Kobiet ,,Kultura Razęm z Tradycją'' w Niechobrzu zrealizowało zadanie
,'Promocja lokalnych tradycji i zlvyczajów, organizacja Gminnego Spotkania Wigilijnego'' -

kwota dotacji l1 000'00 zł

b) Dotacje przyznane w trybie bezkonkursowym:

_ Stowarzyszenie Kobiet ,,Kultura Razem z Tradycją'' w Niechobrzu ztea|lzowało zadanie
.,Promocjajadła regionalnego'' kwota dotacji 3 000'00 zł

- Stowarzyszenie Kultury Tradycji i Nowoczesności Wielu Pokoleń w Zgłobniu zrealizowało
zadanie ',Regionalne spotkania z tradycją'' _ kwota dotacji 2 000.00 zł

- Fundacja '.Być Blisko'' zrealizowała zadanie 
', 

Międzypokoleniowe warsztaty rękodzieła" _
kwota dotacji 3 000,00 zł

W 2019 r. pTzyznano 30 dotacji, dla 17 organizacji. Łączna kwota środków
przyzrranych w ramach Programu współpracy Gminy Boguchwała z organizacjami
pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w ar1. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia
2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wynosi 803 800,00 zł.

ZAKRES ZADAN KWOTA
Kultura Fizłczna 79 000'00 zł
Rozwói Spor1u 500 000.00 zł
Pomoc spoleczna 150 000.00 zł
Polityka społeczna 24 000.00 zł
Kultura i ochrona
dziedzictwa narodowego

50 800.00 zł

SUMA 803800,00 zł



Ponadto z budŹetu Gminy Boguchwała prz'eznaczono pozaprogfamowe środki dla
organizacji pozaządowych' prowadzących działania w zakesie ochrony zabytków,
bezpieczeństwa publicznego, oświaty i polityki społecznej. Cz'ęść środków zostało
pozyskanych ze żrodeł zewnętrznych tj subwencje' oświatowe, dofinansowanie
z Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej itp. Zestawienie przyznanych dotacji
pozaprogramowych:

1. oświata
a) Stowarzyszerrie Rozwoju oświaty Gminy Boguchwała realizowało zadanie polegające

na prowadzeniu 10 punktów przedszkolnych _ kwota dotacji 2 773 686'00 zł
b) Towarzystwo Przyjaciół Liceum ogólnokształcącego w Boguchwale realizowało

zadanie polegające na plowadzeniu Szkoły Podstawowej Montessori w Boguchwale _

kwota dotacji 562 513,61 zł
2. Polityka Społeczna
a) Fundacja .,Podaruj Miłość osobom Niepełnosprawnym'' realizowała zadanie

polegające na prowadzeniu Srodorł iskowego Domu Samopomocy w Mogielnir:y
kwota dotacji 120 600,00 zł

b) Akademia Maluszka Słodki Bobasek realizowała zadanie polegające na prowadzeniu
3 żłobków w Boguchwale, Nosówce i Racławówce _ kwota dotacji 442 200.00 zł

J. ochrona zab1tkólł
a) Parafia w Boguchwale realizowała zadanie polegające na przeprowadzeniu

konserwacii polichromii ściennej w kościele 1ilialnym kwota dotacji 20 000,00 zł
b) Parafia w Zgłobniu realizowała zadanie polegające na przeprowadzeniu remontu i

konserwacji detalu kamiennego na elewacii kwota dotacj i 20 000'00 zł
c) Parafia w Zabierzowie realizowała zadanie polegające na przeprowadzeniu

konserwacji polichromii ścierLnej sklepienia prezbiterium i oharza głównego kwota
dotacj i 20 000'00 zł

4. Bezpieczeństwo publiczne: na terenie Gminy Boguchwała działa 9 jednostek
ochotniczych straży pożamych' które łącznie otrzymały dotacje na:

a)

b)

wydatki bieŹące na działalnośÓ jednostek kwota dotacji 287 301'99 zł
wydatki na zakup Sprzętu i doposaŻenie remiz, w tym dofinansowanie zakupu
samochodu strażackiego kwota dotacji 382 715.12 zł

ZAKRES ZADAN KWOTA
oświata 3 336 259.60 zł
Polityka Społeczna 862 800.00 zł
ocfuona Zabr'tków 60 000"00 zł
Bezpieczeństwo pub1iczne 610 01'7 .'71 zł
SUMA 4 929 071.31

Łączna kwota środków przekazanych organizacjom pozarządowym w 2019 r. na
realizację ww. działań wyniosła 5 732 877,31 zł

W 2019 r. zwrócono się do organizacji pozarządowych o opinię w sprawie przyjęcia
aktów plawa miejscowego dotyczących Statutowej działalności tych organizacji ' poprzez
ogłosZenie konsultacji:



a) projektu dokumentu pn. ',Program współpracy Gminy Boguchwała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl. 3 ust. 3 ustaw1'

z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na lata
2020-2022" w terminie od21.08.2019 r. do 10.09.2019 r.

b) projektu dokumentu pn. ''Program współpracy Gminy Boguchwała
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w arl. 3 ust. 3 ustaw1'
z dnja 24 kwietnia 2003 roku o działalności poŻytku publicznego i o wolontariacie na rok
2020" w terminie od21 .08.2019 r. do 10.09.2019 r.
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