
 
 

 
Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego w 2020 roku 

 

 

Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 rok, po konsultacjach społecznych został 

przyjęty uchwałą nr XIV/145/2019 Rady Gminy Lubaczów z dnia 27 listopada 2019 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. 

Celem głównym Programu jest zaspokajanie potrzeb społecznych mieszkańców Gminy Lubaczów 

oraz wzmacnianie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego poprzez budowanie i umacnianie partnerstwa 

pomiędzy Gminą  a organizacjami pozarządowymi. 

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 2020 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 2020 roku Zarządzeniem Wójta Gminy Lubaczów zostały ogłoszone następujące konkursy:  

1. W oparciu o ustawę o sporcie, uchwałę nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 listopada 

2016 r.  i Zarządzenie nr 15/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 13 lutego 2020 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 2020 r 

2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja do 30 listopada 2020 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. 
 

Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem nr 

22/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 05 marca 2020 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 

 

7 100 zł 

2) 12 500 zł 

3) 12 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 12 500 zł 

6) 

7) 

8) 

  7 100 zł 

  7 100 zł 

10 000 zł 

 

Zgodnie z §2 niniejszego zarządzenia przygotowane zostały umowy, które określały terminy i warunki 

realizacji zadań. W związku z zaistniałą sytuacją związaną z zagrożeniem zakażenia koronawirusem w 

dniu 12 marca 2020 r. PZPN zawiesił rozgrywki ligowe w piłce nożnej dla klas A i B.  

W związku z powyższym nie zostały podpisane umowy na realizację zadania pn. „Upowszechnianie 

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

Hołodowska, Lisie Jamy, Młodów, Opaka, Wólka Krowicka, Antoniki. 

Umowa na realizację drugiego zadania ogłoszonego w postępowaniu konkursowym pn. „Organizacja 

i udział w zawodach warcabowych i szachowych” została podpisana z Międzyszkolnym Uczniowskim 

Klubem Sportowym „Libero” w Baszni Dolnej.  

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

i o wolontariacie wykonane zostały następujące zadania: 

1)„Wykonanie dokumentacji projektowej ochrony przeciwpożarowej dla zabytkowego kościoła 

drewnianego w Krowicy Samej”. 

Realizatorem zadania była Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Przemienienia Pańskiego w Krowicy Samej. 

Kwota dofinansowania wyniosła 6 000 zł 

2) „Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce” – III 

etap.   

Realizatorem zadania było Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów. 

Gmina Lubaczów sfinansowała realizację w/w zadania kwotą 2 000,00 zł. 

3. Zarządzeniem nr 64/2020 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 04 czerwca 2020 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 2020 r. 

Na w/w zadania wpłynęło łącznie 7 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 74/2020 

z dnia 26 czerwca 2020 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym w otwartym konkursie ofert na 

realizację na terenie Gminy Lubaczów w/w zadania w następujących kwotach: 
 

1) Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów 

Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy 

Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł. 

Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka 

Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki 

Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna 

Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka 

 

40 000 zł 

2) 12 500 zł 

3) 12 500 zł 

4) 12 500 zł 

5) 10 500 zł 

6) 

7) 

 

  7 100 zł 

  7 100 zł 

 

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy 

o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2020 roku 

wyniosła 115 020 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 i uzależniona była z uwzględnieniem bezpieczeństwa epidemiologicznego 

wynikającego z pandemii koronawirusa. 

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 organizacji 

pozarządowych: 

 

Lp Nazwa przedsięwzięcia Odbiorcy działania Wysokość środków 
finansowych 
przeznaczona na 
organizację 
przedsięwzięcia 

1. Konkurs Kulinarny  „KRESOWE 

JADŁO” 

 

Zorganizowano konkurs w którym wzięły 

udział Koła Gospodyń Wiejskich z terenu 

powiatu lubaczowskiego.  

W konkursie wyłoniono laureatów, 

którym przyznano nagrody i wyróżnienia.  

Kresowa Osada w Baszni Dolnej -  

27.09.2020 r.  

 

 

  

 

 

 

5 000.00 zł. 

2. Organizacja wydarzenia 

kulturalnego  

„ DZIEŃ KOBIET” 

Zorganizowano wydarzenie w którym 

uczestniczyły Panie biorące czynny udział 

w życiu kulturalnym i społecznym Gminy 

Lubaczów; zaproszono przedstawicielki;  

KGW, Seniorów, Zespołów 

folklorystycznych „Niespodzianka” i 

„Kresy”, Sołtyski, Radne Rady Gminy, 

Przedstawicielki GOK i GBP, Panie 

odnoszące sukcesy w sporcie, Harcerki, 

Dyrektorki Szkół Gminnych,  

Wydarzenie uświetniło Centrum Sztuki 

Wokalnej z Rzeszowa  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Kresowa Osada w Baszni Dolnej – 

08.03.2020 r. 

  

14824.43zł 

3. Akcja społeczna  

„ ONKOREJS – WYBIERAM 

ŻYCIE”  

Wspólnie z Urzędem Gminy Lubaczów 

zorganizowane zostało spotkanie z 

przedstawicielkami fundacji ONKOREJS, 

które poprowadziły pieszy marsz oraz  

warsztaty edukacyjne, mające na celu 

prowadzenie edukacji i profilaktyki z 

zakresu walki z chorobami 

nowotworowymi tj. profilaktyka raka 

piersi. W spotkaniu uczestniczyły Panie z 

Kół Gospodyń Wiejskich  z terenu Gminy 

Lubaczów 

Dom Kultury w Krowicy Samej – 24-

26.08. 2020 r.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

350.00zł 

4. Organizacja  

„SPOTKANIA POKOLEŃ” 

Zorganizowano przedsięwzięcia 

kulturalne- spotkania międzypokoleniowe 

z okazji obchodów Dnia babci i Dziadka 

w jednostkach GOK tj. Domach Kultury 

i świetlicach wiejskich Lisie Jamy, 

Młodów, Basznia Dolna, Załuże , Opaka, 

Krowica Sama, Borowa Góra, Hurcze, 

Bałaje, Wólka Krowicka 

 

 

 

 

 

 

 

 

3739.54zł 

5. Oddanie samochodów 

ratowniczo gaśniczych dla OSP 

Basznia Górna i OSP Basznia 

Dolna  

 

Zarząd Gminny OSP 

oddanie samochodów ratowniczo 

gaśniczych dla OSP Basznia Górna i OSP 

Basznia Dolna  

 

 

 

 

 

4526.62 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 każdego roku realizowały różne zadania takie jak: 

1. Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”, 

     2. Gminne „Święto Strażaka”,  

  3. Festiwal Dziedzictwa Kresów,   

      4. Zawody sportowo- pożarnicze jednostek OSP i MDP. 

W 2020 roku z powodu pandemii tak ważne uroczystości dla jednostek OSP nie odbyły się. 

Możliwe były do realizacji następujące zadania: 

- 20 września 2020 r. w Baszni Dolnej odbyła się uroczystość przekazania samochodów 

ratowniczo – gaśniczych: Renault  Master strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej w Baszni 

Dolnej i Opel Movano strażakom z Ochotniczej Straży Pożarnej z Baszni Górnej. Wydarzenie 

pierwotnie planowane było na wiosnę bieżącego roku, jednak z uwagi na pandemię koronawirusa zostało 

przesunięte w czasie. 

 

- 4 października 2020 r. w Domu Kultury w Krowicy Samej w ramach obchodów Jubileuszu 

100-lecia OSP Krowica Hołodowska odbył się Piknik Strażacki. 

 

 



 

 

Udało się również przeprowadzić przebudowę świetlicy i budowę garażu zrealizowane 

z wykorzystaniem środków własnych budżetu gminy oraz dotacji zewnętrznych. Całkowita wartość 

projektu, który został podzielony na trzy etapy, wyniosła 643 019,07 zł. Gmina uzyskała dofinansowanie 

ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w kwocie 163 000,00 zł, Komendy Głównej 

Państwowej Straży Pożarnej – 100 000,00 zł oraz z Podkarpackiego Programu Odnowy Wsi na lata 2017 

– 2020 w wysokości 6 497,00 zł. 

 

        Z budżetu Gminy Lubaczów w 2020 roku wydatki poniesione na realizację zadań 

z ochrony p. pożarowej wyniosły około 200 tyś zł.  

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

sprzętu specjalistycznego a także umundurowania dla strażaków, zakup nowego pojazdu pożarniczego 

oraz budowę i remonty budynków będących w dyspozycji  OSP.  

 

W 2020 r. Gmina Lubaczów pozyskała dotacje dla jednostek OSP na nowe sprzęty 

i remonty a źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela: 

 

Lp Nazwa jednostki OSP Instytucja 

dotująca 

Kwota dotacji Środki własne 

1 OSP Basznia Dolna-sprzęt WFOŚiGW  

 

13167,63 1463,07 

2 OSP Krowica Hołodowska 

sprzęt 

WFOŚiGW 12600,00 1400,00 

3 OSP Szczutków 

Remont remizy 

KG PSP                14999,69 8278,00 

4 OSP Młodów 

Wykonanie ogrzewania, 

zakup sprzętu 

KG PSP                5440,00 414,00 

 Razem               57762,39 zł  46207,32 11555,07 

 

 

W 2020 r. Gmina Lubaczów pozyskała jeden nowy pojazd pożarniczy do jednostki OSP Basznia 

Dolna (współfinansowanego ze środków UE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IV. Ochrona środowiska naturalnego i 

dziedzictwa kulturowego Działanie 4.1 Zapobieganie i zwalczanie zagrożeń, tytuł projektu: Poprawa 

bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Lubaczów poprzez zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla 

OSP w Baszni Dolnej. 

 

Źródła finansowania zakupu przedstawia poniższa tabela: 

 

 

Lp. Nazwa 

jednostki 

Zakupiony pojazd 

 

 

Wkład 

finansowy 

Gminy Lubaczów  

Pozostałe źródła 

finansowania  

 

1. OSP Basznia 

Dolna    

Lekki samochód 

ratowniczo – 

gaśniczy Renault 

Master – 2020 r.  

54 910,00 zł  RPO        

       219 640,00 zł 
 

  

Razem   54910,00 zł  219 640,00 zł  

 

Zakup wyżej wymienionego pojazdu znacznie zwiększył zabezpieczenie przeciwpożarowe Gminy 

Lubaczów.  

 

Na miarę możliwości, przy zachowaniu zasad bezpieczeństwa epidemiologicznego realizację zadań 

statutowych w/w organizacji w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

przeciwdziałania narkomanii Gmina wspierała poprzez zakup dla nich materiałów lub usług na 

następujące przedsięwzięcia i wydatki z tym związane: 

 

 



 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Organizator Wysokość 
przeznaczonych 

środków 

gminnych  w zł. 

1. Konkurs plastyczny dla zuchów i 

harcerzy 

ZHP Komenda Hufca 

w Lubaczowie 

200,00 

2. Konkurs profilaktyczny  Szkoła Podstawowa w Załużu 299,85 

 

2. Konkurs profilaktyczny w Bałajach Sołtys wsi Bałaje 150,00 

 

3. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów.  

LKS „Huragan” Basznia Dolna 3036,10 

4. Wspieranie pozalekcyjnych zajęć 

sportowych drużyny juniorów. 

LKS „Start” Lisie Jamy 5640,00 

 

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. 

Działania Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w 2020 r. odbywały się  

z wykorzystaniem środków finansowych pochodzących z dotacji przekazanej przez Gminę Lubaczów na: 

- utrzymanie Społecznej Szkoły Podstawowej z Oddziałem Przedszkolnym w Załużu - 901.881,13 zł 

- utrzymanie Niepublicznego Punktu Przedszkolnego w Krowicy Samej - 170.046,68 zł 

- utrzymanie Niepublicznego Przedszkola w Dąbkowie - 310.172,93 zł 

Pozostałe zadania obejmowały m.in.: 

- Organizację Wyjazdowego Posiedzenia Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi w dniu 19.02.2021 r. 

w Kresowej Osadzie w Baszni Dolnej - 10.514,87 zł (otrzymano środku od Województwa Podkarpackiego, 

Powiatu Lubaczowskiego oraz Nadleśnictwa Lubaczów), 

- Organizację Dni Otwartych Funduszy Unijnych - 35.000 zł (otrzymano środku od Województwa 

Podkarpackiego), 

- Środki na  działania popularyzatorskie kultury kresowej podczas FDK - 17.000 zł (otrzymano środku od 

Województwa Podkarpackiego), 

- Prace remontowo-konserwatorskie nagrobków na cmentarzu greckokatolickim w Sieniawce - 4.900 zł. 
 

 

 

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego 

w 2020 roku zostało przedstawione na sesji Rady Gminy Lubaczów  dnia 28.05.2021 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/

