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Nadarzyn, dnia 20 kwietnia 2015 r.  

  

 

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn  

 

z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2014 r. 

 

 

Program współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 r. został 

przyjęty Uchwałą XXXVIII/394/2013 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2013 

r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2014 rok. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program 

realizowany był przez organizacje wyłaniane w drodze otwartych konkursów ofert. 

Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn o numerach: 74/2013 z 29 listopada 2013r.; 

76/2013 z 17 grudnia 2013r.; 78/2013 z 31 grudnia 2013r. oraz 28/2014 z 23 kwietnia 

2014r. ogłoszono konkursy na wspieranie realizacji zadań z zakresu: 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W powyższym zakresie zadania zrealizowane zostały na łączną kwotę   

1  783 340 zł, z czego 1 188 400 zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu, 61 500zł - w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy 

Nadarzyn,  531 400 zł - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 
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 Ponadto na podstawie Art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 

1536 ze zm.) 2000 zł –w zakresie działalności na rzecz osób niepełnosprawnych. 

 

GLKS Nadarzyn (dotacja w łącznej wysokości 1 164 850 zł, w tym 26 450 zł na 

wypoczynek letni). Podstawową dotację (1 138 400 zł).  Klub otrzymał na zadania  

z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem działalności GLKS była 

m.in. popularyzacja sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie sekcji 

piłki nożnej, tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, biegów przełajowych, brydża 

sportowego, piłki koszykowej, piłki siatkowej dziewcząt i sportów walki, jak również 

podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców gminy, propagowanie aktywnego 

trybu spędzania wolnego czasu oraz organizacja zawodów w ramach rozgrywek 

ligowych i imprez rekreacyjno-sportowych. W ciągu roku Klub prowadził szkolenie 

w 6 sekcjach sportowych. W zajęciach sportowych odbywających się 3-9 razy  

w tygodniu uczestniczyło ponad 460 osób. Sportowcy wzięli udział w rozgrywkach 

pod patronatem okręgowych i narodowych związków sportowych w zależności  

od klasy i poziomu sportowego, zdobywając: 1 medal na Mistrzostwach Europy,  

28 medali na Mistrzostwach Polski, 55 medali na Mistrzostwach Województwa. 

Sekcja tenisa stołowego zajęła I miejsce w rankingu Ministerstwa Sportu i Turystyki 

w szkoleniu dzieci i młodzieży. W kadrach wojewódzkich młodzików i juniorów 

było 11 sportowców a w kadrach narodowych juniorów i seniorów -  

4 z nadarzyńskiej sekcji. 3 drużyny awansowały do wyższej ligi: zespół siatkarek do  

II Ogólnopolskiej Ligi Seniorek, zespół młodziczek do III Ligi Mazowieckiej i zespół 

piłkarski juniorów do Ligi Rejonowej. Młody zespół I ligi kobiet w tenisie stołowym 

zajął V miejsce natomiast w ekstraklasie I drużyna  wywalczyła Wicemistrzostwo 

Polski. 

W trakcie roku Klub zorganizował ponad 350 zawodów sportowych ligowych  

i indywidualnych na szczeblu  międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim  

i regionalnym. Sportowcy wzięli udział w 300 zawodach wyjazdowych, w tym ponad 

20 zagranicznych. 

GLKS Nadarzyn w 2014 r. uzyskał również dotację na organizację 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (umowa podpisana została na kwotę  

26 450 zł i wykorzystana w całości). 



Klub był organizatorem trzech obozów:   

- Nowej Rudzie (udział wzięło 111 osób, w tym 90 objętych dofinansowaniem  

z gminy),  

- Zakopanym (udział wzięło 19 osób, w tym  16 objętych dofinansowaniem), 

- Chorzowie (udział wzięło 16 osób, w tym 9 objętych dofinansowaniem). 

Młodzież biorąca udział w wyjazdach uczestniczyła m.in. w treningach i grach 

kontrolnych piłki siatkowej, tenisa stołowego i piłki nożnej oraz w różnego rodzaju 

wycieczkach. 

LKS „Orzeł” Nadarzyn  w 2014 r. uzyskał dotację (w wysokości 50 000 zł)  

w zakresie organizacji i szkolenia Judo oraz piłki siatkowej chłopców, a także 

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych w szczególności: 

 – organizacja m.in. turniejów o szczeblu Wojewódzkim, Rejonowym w piłce nożnej 

i siatkowej dla dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie zajęć w piłce siatkowej chłopców oraz organizacja obozu rekreacyjno-

sportowego. 

Klub realizował program szkoleniowy dzieci od 6 do 12 roku życia, w dwóch 

grupach: kontynuującej szkolenie drugi rok (odpowiada wymaganiom na 4 i 5kyu) 

oraz początkującej (realizuje program szkolenia na 6kyu). W szkoleniu uczestniczyło 

w sumie 35 osób, z czego 5 osób zdało egzamin na 6kyu, 3 osoby uzyskało stopień na 

5kyu oraz 4 osoby - stopień 4 kyu. Członkowie sekcji judo uczestniczyli  

w 2 turniejach. 

Klub w ciągu całego roku zorganizował 27 imprez rekreacyjno - sportowych,  

w których udział wzięło niemal 1,5 tys. osób – zarówno dzieci jak i dorosłych. 

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”  uzyskało 

wsparcie, w wysokości 8 900 zł w tym: 

- 6 900 zł na przygotowanie wypoczynku letniego, w formie dziennego udziału 

szesnaściorga dzieci w warsztatach rekreacyjno-wypoczynkowych z elementami 

rehabilitacji (w godzinach 10.00-16.00). Dzieci niepełnosprawne spędzały czas ze 

zdrowymi rówieśnikami na zajęciach ruchowych, plastycznych na zabawach 

połączonych z wychowaniem i nauką. Prowadzone również były zajęcia 

terapeutyczne indywidualne zgodnie ze zleceniem orzeczenia. Odciążono w ten 

sposób rodziny z problemami niepełnosprawności od konieczności organizowania 



specjalistycznej opieki dla dzieci i stworzono dodatkowe bodźce stymulujące ich 

rozwój psychiczny i fizyczny. 

- 2000 zł  po uwzględnieniu celowości zadania publicznego zgodnie z Art. 19a 

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie 

(Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zm.). Fundusze przeznaczone zostały na 

przeprowadzenie cyklu warsztatów dla osób niepełnosprawnych. Zadaniem zostało 

objętych 15 rodzin (w tym 17 osób niepełnosprawnych) z terenu Gminy Nadarzyn. 

 

Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN - dotację w wysokości 6 670 zł otrzymał 

na wypoczynek letni dzieci i młodzieży podczas trzech obozów zorganizowanych  

w Łazach  i Górowie Iławeckim.  W obozach uczestniczyło 28 dzieci z terenu Gminy 

Nadarzyn trenujących w sekcji karate Klubu w Nadarzynie. 

Dom Miłosierdzia Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia z Walendowa 

przystąpił do otwartego konkursu ofert na realizacją zadania w zakresie wypoczynku 

dzieci i młodzieży i uzyskał na ten cel dotację w wysokości 1 860 zł. 

Dofinansowaniem objęto wypoczynek 8 dzieci z Domu Miłosierdzia, zorganizowany 

w Lutomiersku.  

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków złożył 

ofertę na organizację wypoczynku letniego w formie obozu harcerskiego  

w miejscowości Wydminy k. Giżycka. i otrzymał  dofinansowanie w wysokości  

17 200 zł dla 86 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn. 

Stowarzyszenie „Długa Ławka” przystąpiło do otwartego konkursu ofert  

na realizację zadania w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży i uzyskało 

dofinansowanie w wysokości 920 zł dla 4 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn. 

Fundacja TOTO ANIMO otrzymała dofinansowanie w wysokości 1 500 zł   

dla 1 dziecka z terenu Gminy Nadarzyn. W ramach 10 dniowego wyjazdu  

do miejscowości Rytro zorganizowano zajęcia sportowe i opiekuńcze dla dzieci  

i młodzieży z autyzmem. 

Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie w wysokości 531 440 zł  

w zakresie  wspierania i upowszechniania kultury poprzez organizację i prowadzenie 

orkiestry dętej na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych 

instrumentach muzycznych. Jednym z podstawowych zadań Orkiestry OSP Nadarzyn 

jest nauka gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży, oprawa muzyczna  



i artystyczna uroczystości na terenie Gminy Nadarzyn, reprezentowanie gminy na 

konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Orkiestra OSP Nadarzyn liczy 

87 członków z tego 47 osób to dzieci i młodzież ucząca się. Wśród 50 występów  

w kraju i zagranicą Orkiestra brała udział w Koncercie Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy, w Koncercie w Łazienkach Królewskich z udziałem trzech 

Prezydentów Polski, w Festiwalu Orkiestr Wojskowych w Warszawie. Brali udział  

w dwóch wyjazdach zagranicznych: Międzynarodowym Festiwalu Dziedzictwa 

Kultury w Hue oraz Międzynarodowym Festiwalu Muzycznym w Paralii (Grecja). 

Muzycy występowali  w programie „Jaka to melodia” oraz w programie telewizji 

Polsat, przygotowali również oprawę muzyczną do wielu uroczystości państwowych, 

religijnych i strażackich na terenie Gminy Nadarzyn. Orkiestra wydała również 

nagranie czwartej płyty CD. 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

umowami, organizacje, które w drodze konkursów uzyskały dofinansowanie na 

realizację działalności pożytku publicznego, złożyły (w ustawowo zakreślonym 

terminie) sprawozdania. Sprawozdania corocznie są poddawane kontroli finansowej 

pod kątem prawidłowego wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. 

 

        Wójt Gminy 

              (-) Janusz Grzyb 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała 

      Żaneta Wójtowicz 


