Informacja z realizacji Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego w 2021 roku
Program współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok, po konsultacjach społecznych został
przyjęty uchwałą nr XXVI/279/2020 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 grudnia 2020 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 55 organizacji społecznych tj.:

19 Kół Gospodyń Wiejskich,

7 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 2021 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 2021 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 28/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 15 lutego 2021 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 od 08
marca 2021 r. do 30 czerwca 2021 r
2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – realizacja od 08 marca 2021 r. do 30
czerwca 2020 r.
2. W oparciu o art.11 ust.2 i art.13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie oraz Zarządzenie Nr 640/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 01 czerwca 2021 r. został
ogłoszony otwarty konkurs na realizację zadania publicznego w obszarze działania na rzecz
podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
Zadanie pn. „VIII Ogólnopolskie Zawody Sportowo- Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego
dla młodzieży z Gminy Lubaczów” zrealizowane przez Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im.
gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie z siedzibą w Bałajach 13 – realizacja od 01.07.2021 r. do
01.09.2021 r.
3. W oparciu o ustawę o sporcie, uchwałę nr XXIX/246/2016 Rady Gminy Lubaczów z dnia 29 listopada
2016 r. i Zarządzenie nr 91/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 15 lipca 2021 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 od 03
sierpnia 2021 r. do 30 listopada 2021 r.
2) Organizacja i udział w zawodach warcabowych i szachowych – – realizacja od 03 sierpnia 2021 r. do
30 listopada 2021 r.
Na w/w zadania wpłynęły oferty, które poddane zostały ocenie formalnej i merytorycznej przez Komisję
Konkursową złożoną z pracowników Urzędu Gminy Lubaczów.
Ad.1 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem nr
36/2021 Wójta Gminy Lubaczów z dnia 08 marca 2021 r. udzielił dotacji podmiotom wyłonionym
w otwartym konkursie ofert na realizację na terenie Gminy Lubaczów zadań w następujących kwotach:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

Ludowy Klub Sportowy „ZRYW” Młodów
Ludowy Klub Sportowy „GRANICZNI” Krowica Hoł.
Ludowy Klub Sportowy „START” Lisie Jamy
Ludowy Klub Sportowy „HURAGAN” Basznia Dolna
Ludowy Klub Sportowy „ROLNIK” Wólka Krowicka
Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki
Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero”
w Baszni Dolnej

32 000 zł
18 000 zł
16 500 zł
12 500 zł
12 500 zł
10 500 zł
8 500 zł
5 000 zł

Zgodnie z §2 niniejszego zarządzenia z w/w podmiotami zawarte zostały umowy, które określały terminy
i warunki realizacji zadań.
Ad.2 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem nr
82A/2021 z dnia 29 czerwca 2021 r. udzielił dotacji na realizację zadania pn. „VIII Ogólnopolskie Zawody

Sportowo- Strzeleckie oraz organizacja szkolenia strzeleckiego dla młodzieży z Gminy Lubaczów” przez
Stowarzyszenie Jednostka Strzelecka 2033 im. gen. bryg. Józefa Kustronia w Lubaczowie z siedzibą
w Bałajach 13 – kwota udzielonej dotacji wyniosła 5 000 zł
Ad.3 Po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Konkursowej Wójt Gminy Lubaczów Zarządzeniem nr
97/2021 z dnia 03 sierpnia 2021 r. udzielił dotacji następującym podmiotom wyłonionym w otwartym
konkursie ofert:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

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 „HURAGAN” Basznia Dolna
Piłkarskie Stowarzyszenie Sportowe „LKS PIAST” Antoniki
Ludowy Klub Sportowy „WALTER” Opaka
Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Libero”
w Baszni Dolnej

33 000 zł
16 500 zł
16 500 zł
12 500 zł
12 500 zł
8 500 zł
8 500 zł
5 000 zł

Łączna kwota dotacji udzielonych organizacjom pozarządowym w trybie ustawy
o sporcie oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2021 roku
wyniosła 233 500 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 organizowana 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:
Nazwa Organizacji

Opis realizowanego działania

Stowarzyszenie Kół Gospodyń
Wiejskich

Zorganizowano wydarzenie przy
współpracy ze Stowarzyszeniem Kół
Gospodyń Wiejskich.

Finansowanie

GOK Lubaczów,

KOSZT ZADANIA- 8 200,00zł
Kobiety z Fundacji
„ ONKOREJS – WYBIERAM
ŻYCIE”

„ WIELKA ORKIESTRA
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY”

Zorganizowano spotkanie z
przedstawicielkami fundacji ONKOREJS z
Rzeszowa, które poprowadziły pieszy
marsz oraz warsztaty edukacyjne,
mające na celu prowadzenie edukacji i
profilaktyki z zakresu walki z chorobami
nowotworowymi tj. profilaktyka raka
piersi.
- Centrum Edukacyjno- Kulturalne
,,Pastorówka” 28-29 06.2021r.
KOSZT ZADANIA- 500.00zł
W 5 miejscowościach Gminy Lubaczów
tj; Młodów, Lisie Jamy, Krowica Sama,
Opaka, Basznia Dolna zorganizowano

GOK Lubaczów

Ochotnicze Straże Pożarne
Gminy Lubaczów

Kluby Seniora z terenu Gminy
Lubaczów
Klubów
Jednostka Strzelecka 2033
„STRZELEC” z Lubaczowa

Ludowe Kluby Sportowe
Stowarzyszenie wędkarskie „
OCZKO „ w Opace

grupy wolontariuszy , którzy aktywnie
pracowali na rzecz WIELKIEJ ORKIESTRY
ŚWIĄTECZNEJ POMOCY.
31. 01.2021r.
Koszt zadania – 300 zł
Zorganizowano zjazd sprawozdawczowyborczy Oddziału Gminnego ZOSP RP w
Lubaczowie
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w
Krowicy Hołodowskiej – 06.11.2021r.
Koszt zadania – 2500.00zł
Przedsięwzięcia kulturalne- spotkania
międzypokoleniowe oraz Jubileusze.
Koszt zadania - 2596,65 zł
Zorganizowanie spotkania edukacyjnowarsztatowego
Centrum Edukacyjno- Kulturalne
,,Pastorówka”
Koszt zadania: 350zł
Wynajem namiotów na zorganizowanie
imprezy sportowej
Koszt wynajmu – 400 zł
Zorganizowania zawodów wędkarskich
na oczku wodnym w Opace.
Zakup nagród oraz
udostepnienie sali w świetlicy.
Koszt zadania- 650.00zł.

GOK Lubaczów

GOK Lubaczów

GOK Lubaczów
GOK Lubaczów

GOK Lubaczów

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 2021 roku z powodu pandemii tak ważne uroczystości dla jednostek OSP nie odbyły się.
Udało się jednak zrealizować następujące zadania:
Przygotowanie jednostek ochotniczych straży pożarnych do działań ratowniczogaśniczych poprzez remont strażnicy OSP Szczutków (docieplenie budynku Strażnicy).
Całkowity koszt (w zł.):
w tym z dotacji Gminy Lubaczów:
w tym ze środków własnych:

w tym z innych źródeł – z dotacji Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji

9850,46 zł
2702,00 zł
0,46 zł
7148,00 zł

Z budżetu Gminy Lubaczów w 2021 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 ramach promocji szczepień jednostki z gminy Lubaczów otrzymały dofinansowanie w kwocie
5000,00 zł na każdą jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej na sprzęt i umundurowanie.
W 2021 r. Gmina Lubaczów rozpoczęła starania o nowy pojazd pożarniczy do jednostki OSP
Krowica Hołodowska :
W ramach zadania publicznego Gmina Lubaczów planuje w 2022 r. doposażyć lokalną jednostkę
Ochotniczej Straży Pożarnej w Krowicy Hołodowskiej w sprzęt niezbędny do udzielania pomocy osobom
poszkodowanym bezpośrednio na miejscu przestępstwa tj. Lekki Miejski Specjalny Samochód
Ratownictwa Technicznego z koszem. Zakup możliwy będzie dzięki środkom z Funduszu Pomocy
Pokrzywdzonym oraz pomocy Postpenitencjarnej-Funduszu Sprawiedliwości. Dzięki specjalistycznemu
pojazdowi strażacy-ochotnicy będą mogli nieść pomoc osobom poszkodowanym w wyniku pożarów w
budynkach wielokondygnacyjnych, klęsk żywiołowych, a także coraz częstszych anomalii pogodowych,
które powodują niebezpieczne sytuacje zagrażające życiu lub zdrowiu mieszkańców jak powalone
drzewa, zerwane linie energetyczne oraz dachy na budynkach gospodarczych czy mieszkalnych. Zakup
samochodu wyposażonego w podnośnik hydrauliczny pozwoli dodatkowo wykonywać akcje ratownicze
na wysokościach uzupełniając lukę w istniejącej bazie samochodów będących na wyposażeniu Jednostek
Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Lubaczów.
Oprócz tego planowany jest zakup sprzętu uzbrojenia i techniki specjalnej dla OSP Krowica Hołodowska
obejmującej Pompę powodziową LWT 250.
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

1.

„Dzień Dziecka z wędką”

2.

Piknik rodzinny

3.

Wsparcie drużyny juniorów w zakresie
organizacji
pozalekcyjnych
zajęć
sportowych
Dofinansowanie do zajęć w ramach
programu pn. Szkolny Klub Sportowy
Dofinansowanie do zajęć w ramach
programu
pn.
„Akademia
Małych
Zdobywców”

4.
5.

Organizator

Kwota
wsparcia
w zł

Stowarzyszenie wędkarskie
„Oczko” w Opace
Sołectwo Dąbrowa

200,00

Ludowy
Klub
„WALTER” Opaka
Wojewódzki
Sportowy w
Wojewódzki
Sportowy w

Sportowy

Szkolny Związek
Rzeszowie
Szkolny Związek
Rzeszowie

199,86
2500,00

720,00
200,00

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.
Wykaz zadań realizowanych przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych Gminy Lubaczów w 2021 roku.
Nazwa zadania

Okres realizacji

Opis głównych działań

Społeczna Szkoła
Podstawowa
z Oddziałem
Przedszkolnym
w Załużu

Od 01.09.2011 r

Niepubliczny Punkt
Przedszkolny
w Krowicy Samej

Od 5.09.2013 r.

Szkoła realizuje cele i zadania określone w
ustawie o systemie oświaty oraz w przepisach
wykonawczych,
koncentrując
się
na
prowadzeniu
działalności
dydaktycznej,
wychowawczej
i opiekuńczej w klasach 1-8
i oddziale przedszkolnym. Zatrudnionych jest
19 nauczycieli i 4 pracowników obsługi.
Prowadzenie przedszkola w Krowicy Samej.
Zatrudnionych jest 5 nauczycieli.

Wydatki
w 2021 r.
1.064.658,4
6

214.209,66

Finansowanie
Środki
przekazane
przez Gminę
Lubaczów

Środki
przekazane
przez Gminę
Lubaczów

Niepubliczne
Przedszkole „Kraina
Malucha”

Od 1.09.2016 r.

Prowadzenie
przedszkola
w
Dąbkowie.
Zatrudnionych jest 6 nauczycieli i 1 pracownik
obsługi

540.014,56

Środki
przekazane
przez Gminę
Lubaczów

Tworzenie nowych
miejsc wychowania
przedszkolnego w
Niepublicznym
Przedszkolu Kraina
Malucha
w Dabkowie

01.09.2020 –
30.04.2022 r.

Zwiększenie
liczby
miejsc
wychowania
przedszkolnego w Niepublicznym Przedszkolu
„Kraina Malucha” w Dąbkowie – utrzymanie
nowych miejsc tj.: zatrudnienie nauczycieli
i zakup wyposażenia

221.375,00

Organizacja
koncertu artysty
Witek Muzyk Ulicy
Na Kulinarnym
Szlaku Wschodniej
Polski

1.08.2021 r.

W
ramach
współpracy
przy
Festiwalu
Dziedzictwa Kresów zorganizowano i opłacono
koncert artysty Witek Muzyk Ulicy
Przygotowanie
i
wykonanie
prezentacji
podkarpackiej żywności regionalnej podczas
wydarzenia Festiwal Dziedzictwa Kresów
w Baszni

21.860,00

Dotacja z
Regionalnego
Programu
Operacyjnego
Województwa
Podkarpackieg
o na lata
2014-2020 w
wysokości
449 643,00 zł
otrzymana w
2020 r.
CONCEPT ART.
Spólka z o.o.

1.08.2021 r.

5.000,00

Województwo
Podkarpackie

Sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy Lubaczów z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego
w 2021 roku zostało przedstawione na sesji Rady Gminy Lubaczów dnia 04.03.2022 r.
i opublikowane na stronie internetowej Gminy Lubaczów www.lubaczow.com.pl zakładka
Organizacje pozarządowe oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Sporządziła:
Janczura Anna

