
Informacja z realizacji rocznego programu współpracy Gminy Lubaczów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku 

 
Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na lata 2016-2018, po 

konsultacjach społecznych został przyjęty uchwałą nr XIII/125/2015 Rady Gminy Lubaczów 

z dnia 27 listopada 2015 r. 

Wyznaczył on kierunek działania oraz określił roczne zamierzenia co do roli i 

znaczenia sektora pozarządowego w rozwoju życia społecznego, obejmował współpracę 

Gminy Lubaczów z organizacjami funkcjonującymi na terenie Gminy Lubaczów i/lub 

działającymi na rzecz jej mieszkańców oraz określił zakres zadań przewidzianych do 

realizacji przez podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 

Głównym założeniem Programu jest kształtowanie demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz wspieranie organizacji pozarządowych w 

realizacji ważnych celów społecznych. 

Na terenie Gminy Lubaczów jest obecnie 56 organizacji społecznych tj.: 

 19 Kół Gospodyń Wiejskich, 

 8 Ludowych Klubów Sportowych, 

 8 Ochotniczych Straży Pożarnych, 

 6 Klubów Seniora, 

 3 Uczniowskie Kluby Sportowe, 

 Lokalna Grupa Działania „Rozwój Ziemi Lubaczowskiej”, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów,  

 Stowarzyszenie Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów, 

 Stowarzyszenie Rozwoju Lokalnego w Baszni Dolnej, 

 Stowarzyszenie Pszczelarzy Ziemi Lubaczowskiej „EKO-BARĆ”, 

 Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych „RAZEM” w Krowicy Samej 

 Stowarzyszenie Pomocy Wzajemnej „Sieć” w Młodowie, 

 Stowarzyszenie „BYĆ KOBIETĄ” w Baszni Dolnej, 

 Stowarzyszenie Społeczno-Wychowawcze „Strzelec”, 

 FUNDACJA WSPIERANIA AKTYWNOŚCI LOKALNEJ Lisie Jamy, 

 STOWARZYSZENIE PRZEDSIĘBIORCÓW „LUBACZOWSKIE FORUM BIZNESU” 

 Zrzeszenie Wędkarzy „Oczko” w Opace 

 

Współpraca Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi prowadzona była 

w 2018 r. w formie finansowej i pozafinansowej. 
 

Współpraca finansowa odbywała się: 

-  na podstawie ustawy o sporcie i przyjętej uchwały nr XXIX/246/2016 Rady Gminy 

Lubaczów z dnia 29 listopada 2016 r. 

 na zasadach i w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego 

i o wolontariacie, 

 poprzez realizację zadań własnych gminy we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi poprzez zakup materiałów, usług itp. bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 
 

Współpraca pozafinansowa odbywała się poprzez: 

1) przekazywanie bieżących informacji związanych z realizacją Programu oraz 

promujących aktywność organizacji pozarządowych, 

2) udzielanie organizacjom wsparcia organizacyjnego i merytorycznego, w 

szczególności poradnictwa i doradztwa, 

3) podawanie do publicznej wiadomości ogłoszeń o konkursach ofert na realizację 

zadań własnych Gminy Lubaczów, 

4) obsługę konkursów ofert na wspieranie lub powierzanie zadań publicznych, 

udostępnianie niezbędnych formularzy i udzielanie konsultacji na temat ich 



wypełniania, 

5) przekazywanie informacji o innych potencjalnych źródłach finansowania działalności 

organizacji pozarządowych, 

6) organizowanie szkoleń i indywidualnych konsultacji podnoszących jakość 

świadczonych usług i zwiększających efektywność wydatkowania środków 

finansowych, 

7) udzielanie konsultacji dotyczących procedury zakładania i rejestrowania organizacji 

pozarządowych, redagowania statutu i innych formalności związanych 

z funkcjonowaniem organizacji, 

8) współuczestnictwo Gminy Lubaczów w imprezach inicjowanych i prowadzonych 

przez organizacje pozarządowe, 

9) udostępnianie organizacjom pozarządowym lokali i miejsc na terenie Gminy 

Lubaczów na realizację ich zadań statutowych. Podmioty prowadzące działalność 

pożytku publicznego mogły korzystać z lokali i nieruchomości komunalnych na 

preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji znajdowało się również 7 

boisk i szatni sportowych, 2 obiekty sportowe Moje Boisko Orlik-2012 oraz 4 sale 

sportowe, 

10) konsultowanie z organizacjami pozarządowymi projektów aktów prawa 

miejscowego stanowionych przez Radę Gminy Lubaczów w dziedzinach działalności 

statutowej tych organizacji zgodnie z postanowieniami uchwały nr LIV/520/2010 

Rady Gminy Lubaczów z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

konsultowania z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami 

pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności 

pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego 

w dziedzinach dotyczących działalności statutowych tych organizacji, 

11) udzielanie rekomendacji i zapewnianie wsparcia w ramach partnerstwa 

organizacjom współpracującym z Gminą Lubaczów ubiegającym się 

o dofinansowanie z innych źródeł. 
 

W 2018 roku Gmina Lubaczów udzieliła organizacjom społecznym następujących dotacji: 
 

1. W oparciu o ustawę o sporcie, uchwałę nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 

29 listopada 2016 r.  i w konsekwencji Zarządzenie nr 13/2018 Wójta Gminy Lubaczów z 

dnia 09 lutego 2018 r. został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację następujących 

zadań publicznych:  

1) „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: 

Basznia Dolna, Krowica Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki 

– realizacja do 30 czerwca 2018 r 

2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja do 30 listopada 

2018r. 
 

Na w/w zadania wpłynęło łącznie 8 ofert, które poddane zostały ocenie formalnej 

i merytorycznej przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy 

Lubaczów. 
 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 22/2018 z dnia 07 marca 2018 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym 

w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w 

następujących kwotach: 
 

1) Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki 

Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero” 

w Baszni Dolnej 

9 000 zł 

2) 9 000 zł 

3) 9 000 zł 

4) 9 000 zł 

5) 9 000 zł 

6) 

7) 

8) 

7 100 zł 

7 100 zł 

6 000 zł 



2. Działając w oparciu o art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie  Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg 

Józefa Kustronia w Lubaczowie zrealizowało zadanie pn. „Zawody strzeleckie oraz 

organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów. Gmina Lubaczów 

sfinansowała realizację w/w zadania kwotą 2 970,68 zł. 

3. Zarządzeniem nr 83/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 13 lipca 2018 r. został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: Basznia Dolna, 

Krowica Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki – realizacja do 

30 listopada 2018 r. 

Na w/w zadania wpłynęło łącznie 8 ofert, które poddane zostały ocenie formalnej 

i merytorycznej przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy 

Lubaczów. 

Dwie oferty zostały złożone po terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym i  nie 

zostały rozpatrzone. 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 93/2018 z dnia 08 sierpnia 2018 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym 

w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w 

następujących kwotach: 
 

1) Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki 

 

9 000 zł 

2) 9 000 zł 

3) 9 000 zł 

4) 9 000 zł 

5) 7 100 zł 

 

4. Zarządzeniem nr 94/2018 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 10 sierpnia 2018 został 

ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pn. „Upowszechnianie 

kultury fizycznej i sportu w zakresie piłki nożnej” w miejscowościach: Lisie Jamy i Opaka – 

realizacja do 30 listopada 2018 r. 

Na w/w zadania wpłynęły 2 oferty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej 

przez Komisję Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów. 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów 

Zarządzeniem nr 105/2018 z dnia 13 września 2018 r. udzielił dotacji podmiotom 

wyłonionym w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w 

następujących kwotach: 

 

1. Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy   9 000 zł 

2. Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka   9 000 zł 
 

Z w/w podmiotami zostały zawarte umowy w formie powierzenia na realizację zadań 

publicznych określonych w otwartych konkursach ofert. Organizacje te wykonały zadania 

i dokonały terminowego rozliczenia środków finansowych. 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 

2018 roku wyniosła 121 370,68 zł. 
 

 Popularyzacja kultury fizycznej i sportu oraz aktywnego stylu życia  w środowisku 

lokalnym odbywała się poprzez organizację zawodów sportowych na szczeblu lokalnym, 

gminnym, powiatowym, krajowym prowadzona była także za pośrednictwem uczniowskich 

klubów sportowych działających przy szkołach na terenie gminy. 

Gmina Lubaczów sukcesywnie wspiera rozwój 19 Kół Gospodyń Wiejskich 

działających w następujących miejscowościach: Antoniki, Bałaje, Basznia Dolna, Borowa 

Góra, Budomierz, Dąbrowa, Hurcze, Krowica Hołodowska,  Krowica Lasowa, Krowica Sama, 

Lisie Jamy, Młodów, Mokrzyca, Opaka, Piastowo, Szczutków, Wólka Krowicka, Tymce, 

Załuże. 

W/w Koła skupione są w Stowarzyszeniu Kół Gospodyń Wiejskich Gminy Lubaczów. 

W ramach działalności statutowej KGW angażują się w przedsięwzięcia kulturalne 



i społeczne, imprezy okolicznościowe w swoich miejscowościach, na terenie gminy 

i powiatu. Według przyjętego harmonogramu zorganizowano w ciągu roku 

sprawozdawczego szereg imprez, w których uczestniczyły wszystkie Koła Gospodyń 

Wiejskich. 
 

Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie wykonywał swoje zadania statutowe 

z udziałem następujących organizacji pozarządowych: 

1. STOWARZYSZENIE KÓŁ GOSPODYŃ WIEJSKICH GMINY LUBACZÓW 

(19KGW)  zadania zostały zrealizowane na kwotę 32 204,73 zł 

2. KLUBY SENIORA (6) zadania zostały zrealizowane na kwotę  14 425,64 zł 

3. OCHOTNICZE STRAŻE POŻARNE zadania zostały zrealizowane na kwotę 9 

269,48 zł 

4. LUDOWE KLUBY SPORTOWE zadania zostały zrealizowane na kwotę 23 481,99 zł 

Gmina Lubaczów realizowała zadania własne we współpracy z organizacjami 

pozarządowymi głównie poprzez zakup materiałów i usług  bezpośrednio z budżetu Gminy 

Lubaczów. 

Realizacja dotyczyła m.in. zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej, które 

zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należą 

do zadań własnych gminy. 

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu 

ochronę życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innymi 

miejscowymi zagrożeniami. 

Zadania te wykonywane były przez osiem jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych 

działających na terenie Gminy Lubaczów w miejscowościach: Basznia Dolna, Basznia 

Górna, Krowica Hołodowska, Krowica Lasowa, Lisie Jamy, Młodów, Szczutków, Załuże w 

oparciu o przepisy ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej oraz 

Prawo o stowarzyszeniach. 

Gmina Lubaczów, Gminny Ośrodek Kultury w Lubaczowie, Zarząd 

O/Gminnego Związku OSP PR w Lubaczowie oraz Zarządy OSP wspólnie 

realizowały następujące zadania: 

1. Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega 

Pożarom”, które odbyły się Domu Kultury w Młodowie w dniu 1 marca 2018 r. 

     2. Gminne „Święto Strażaka”, które odbyło się w Lubaczowie w dniu 20.05.2018 r. 

  3. Festiwal Dziedzictwa Kresów, który odbył się dnia 5 sierpnia 2018 r.  

      4. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i MDP odbyły się na stadionie sportowym 

w Krowicy Hołdowskiej w dniu 9 września 2018 r. 

5. Uroczyste przekazania i poświęcenia nowego średniego samochodu ratowniczo – 

gaśniczego Volvo dla OSP w Baszni Dolnej – 7 października 2018 r.  

        Z budżetu Gminy Lubaczów w 2018 roku wydatki poniesione na realizację 

zadań z ochrony p. pożarowej wyniosły ponad 200 tyś zł.  

     W/w środki zostały przeznaczone na utrzymanie i zabezpieczenie gotowości bojowej 

jednostek, zakup sprzętu specjalistycznego a także umundurowania dla strażaków, zakup 

nowych pojazdów pożarniczych oraz budowę i remonty budynków będących w dyspozycji  

OSP.  

W 2018 r. 30 744,13 zł. dotacji z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji 

oraz z budżetu Gminy Lubaczów otrzymały jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej na 

realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie jednostek ochotniczych straży 

pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”  fundusze zostały wykorzystane na 

zakup środków ochrony osobistej dla strażaków oraz remonty remiz OSP w Szczutkowie i 

Lisich Jamach.  

Poniższa tabela prezentuje rozdział dotacji z MSWiA i gminy Lubaczów dla 

poszczególnych jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych dla Ochotniczych 

Straży Pożarnych na realizację zadania publicznego pn. „Przygotowanie 
jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczo – gaśniczych”. 



Lp. Nazwa jednostki Wkład finansowy 

z MSWiA 

 

 

Wkład finansowy  

z budżetu gminy 

Lubaczów  

 

1. OSP Lisie Jamy    1 600,00 zł 583,25 zł 

2. OSP Krowica 

Hołodowska  

3 707,00 zł 748,00 zł 

3. OSP Szczutków   15 000,00 zł 9 105,88 zł 

6. Razem  20 307,00 zł  10 437,13 zł  

 

W 2018 r. Gmina Lubaczów pozyskała dwa nowe pojazdy pożarnicze do 

jednostek włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego, źródła 

finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela:    

 

Lp. Nazwa jednostki Zakupiony 

pojazd 

 

 

 

Wkład 

finansowy 

Gminy 

Lubaczów  

 

 

Pozostałe źródła finansowania  

 

1. OSP Basznia Dolna    Średni 

samochód 

ratowniczo 

– gaśniczy 

VOLVO  

319 000,00 zł  Komenda Gówna PSP –      

151 000,00 zł  

 
WFOŚiGW w Rzeszowie– 80 000,00 zł 

NFOŚiGW –  200 000,00 zł  

 

 

  

2. OSP Krowica 

Hołodowska  

Lekki 

samochód 

ratowniczo 

– gaśniczy 

Renault 

Master  

21 000,00 zł  Ministerstwo Sprawiedliwości – 

Fundusz Sprawiedliwości -               

275 700,00 zł 

6. Razem   340 000,00 zł  706 700,00 zł  

 

Zakup wyżej wymienionych pojazdów znacznie zwiększył zabezpieczenie 

przeciwpożarowe Gminy Lubaczów.  

 

Gmina Lubaczów udzielała bieżącej pomocy organizacjom pozarządowym 

działającym na terenie Gminy Lubaczów i/lub działającymi na rzecz mieszkańców Gminy 

Lubaczów t. j. Uczniowskie Kluby Sportowe, Kluby Seniora, Związek Harcerstwa Polskiego, 

stowarzyszenia trzeźwościowe, Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy 

Lubaczów na ich działalność statutową będącą jednocześnie zadaniem własnym gminy. 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator/odbiorca 

działań 

Wysokość 

przeznaczonyc

h środków 

gminnych   

w zł. 

1. Turnieje warcabowe w Wilkołazie MUKS „Libero” w Baszni Dolnej 2 x 375,00 

 

2. Zimowy Turniej juniorów  LKS-y z terenu Gminy 

Lubaczów 

637,26 

 



3. Liga Gminna LKS-ów Gmina Lubaczów 3 695,91 

 

4. Gminne Igrzyska Dzieci w warcabach 

100-polowych 

MUKS „Partner” w Młodowie 204,65 

5. Udział w rozgrywkach Podkarpackiej 

Lidze Mistrzów w Cmolasie 

LKS „START” Lisie Jamy, MAAW 

sport TEAM Lubaczów 

1 550,00 

6. Zawody warcabowe „Olimpijskie 

nadzieje” 

MUKS „Libero” w Baszni Dolnej 400,00 

7. Turniej warcabowy w Krośnie MUKS „Libero” w Baszni Dolnej 400,00 

 

8. Letni Turniej seniorów połączony z 

jubileuszem 50-lecia działalności LKS 

„HURAGAN” Basznia Dolna 

Gmina Lubaczów i LKS 

„HURAGAN” Basznia Dolna 

6 906,03 

 

9. Letni Turniej juniorów połączony z 

jubileuszem 50-lecia działalności LKS 

działalności LKS „START” Lisie Jamy 

Gmina Lubaczów i LKS „START” 

Lisie Jamy 

4 775,56 

10. Powiatowy Hufcowy Konkurs 

Recytatorski pn. „Strofy o Ojczyźnie” 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

249,60 

11. Wsparcie udziału w obchodach 

Wojewódzkiego Święta Strażaka  

Związek OSP Zarząd Gminny 200,00 

12. Zawody wędkarskie z okazji Dnia 

Dziecka 

Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

300,00 

13. Wsparcie organizacji „ZŁAZU” 

seniorów 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

150,00 

14. Piknik Rodzinny w Borowej Górze Koło Gospodyń Wiejskich  

w Borowej Górze 

160,37 

 

15. Młodzieżowe Mistrzostwa Europy  

w warcabach 100-polowych 

MUKS „Libero” w Baszni Dolnej 1 600,00 

16. Gminne spławikowe zawody 

wędkarskie 

Stowarzyszenie Wędkarskie 

„Oczko” w Opace 

299,30 

17. Młodzieżowe Mistrzostwa Świata w 

warcabach 100-polowych 

MUKS „Libero” w Baszni Dolnej 1000,00 

 

 

 

Działania na rzecz poprawy jakości życia mieszkańców Gminy Lubaczów realizowane były 

także przez aktywnie działające Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych 

Gminy Lubaczów. Stowarzyszenie jest organem prowadzącym dla Społecznej Szkoły 

Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu, Niepublicznego Punktu Przedszkolnego 

w Krowicy Samej oraz Niepublicznego Przedszkola „Kraina Malucha” w Dąbkowie. 

 

Lp Nazwa zadania Okres 

realizacji 

Opis głównych działań Całkowita 

wartość 

zadania w zł 

Finansowanie 

 

1 

 

Społeczna Szkoła 

Podstawowa z 

Oddziałem 

Przedszkolnym w 

Załużu 

 

od 01.09.2011 r 

i trwa nadal 

 
Szkoła realizuje cele i zadania 

określone w ustawie  

o systemie oświaty oraz w przepisach 

wykonawczych wydanych na jej 

podstawie, koncentrując się na 

prowadzeniu działalności 

dydaktycznej, wychowawczej i 

opiekuńczej w klasach 1-8 i oddziale 

przedszkolnym. Zatrudnionych jest 14 

nauczycieli i 4 pracowników obsługi. 

 

 

 

 

 

 

615 704,61 

 

 

 

Środki przekazane 

przez Gminę 

Lubaczów  

 



 

2 

Niepubliczny Punkt 

Przedszkolny w 

Krowicy Samej 

 

od 5.09.2013 r.  

i trwa nadal 

 

Prowadzenie przedszkola w Krowicy 

Samej. Zatrudnionych jest 5 

nauczycieli.  

 

 

122 363,95 

 

 

Środki  

przekazane przez 

Gminę Lubaczów 

 

3. Niepubliczne 

Przedszkole „Kraina 

Malucha” w 

Dąbkowie 

od 01.09.2016 r. 

i trwa nadal 

Prowadzenie przedszkola Dąbkowie.  

Zatrudnionych jest 6  nauczycieli i 1 

pracownik obsługi. 

 

32 703,88 

 

 

Środki  

przekazane przez 

Gminę Lubaczów 

 

4. Remont kościółka w 

Hruszowie 
2017-2018 Remont zabytkowego kościółka w 

Hruszowie 
69 400,00 54 800 – dotacja z 

Ministerstwa 

Kultury 

14 600 – środki 

własne SISGGL 

5. Prace 

konserwatorskie w 

Hruszowie 

2018 Prace konserwatorskie w Hruszowie 52 000 41 600 – dotacja 

10 400 – wkład 

SISGGL 

6. Trasy turystyczne 2018 Utworzenie nowej sieci szlaków 22 825 20 000 – dotacja 

2825 – wkład 

SISGGL 

7. Wykonanie pomnika 

Józefa Piłsudskiego 
2018 Wykonanie pomnika Józefa 

Piłsudskiego 
67 000 67 000 - dotacja  

 

Współpraca z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego przyczynia się do kształtowania demokratycznego ładu 

społecznego w środowisku lokalnym poprzez budowanie partnerstwa między administracją 

publiczną i organizacjami pozarządowymi oraz służy wspieraniu organizacji pozarządowych 

w realizacji ważnych celów społecznych. 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubaczów 

z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego w 2018 roku zostało przedstawione na sesji 

Rady Gminy Lubaczów 30 stycznia 2019 r. i opublikowane na stronie internetowej 

Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl zakładka Organizacje pozarządowe 

oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. 

         
Sporządziła: 
 

                Janczura Anna 

   

 

 

 

 

 

 

http://www.lubaczow.com.pl/

