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Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn  

z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2019 r. 

 

Program współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 r. został 

przyjęty Uchwałą L.600.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2019 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: 135/2018 z dnia 6 grudnia 2018  

roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania 

publicznego na terenie Gminy Nadarzyn w 2019 roku w zakresie: 1. wspierania 

 i  upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2. wspierania i upowszechniania 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz nr 42/2019 

z dnia 7 maja 2019 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację 

w roku 2019 zadań publicznych pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” 

 w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci  

i młodzieży. 
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W powyższym zakresie zadania zrealizowane zostały na łączną kwotę   

1 936 500,00 zł, z czego 1 406 500,00 zł (po zwrotach 1 405 342,81 zł)- w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 80 000,00 zł - w zakresie wypoczynku 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn,  450 000,00 zł - w zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn (dotacja w łącznej wysokości 

1 374 600,00 zł na podstawie umów nr 39/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. z 

uwzględnieniem aneksu nr 1 (726/2019) z dnia 19 grudnia 2019 r., otrzymał dotację 

w wysokości 1 336 500,00 zł na zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej 

i sportu. Przedmiotem działalności GLKS Nadarzyn była m.in. popularyzacja sportu 

na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, tenisa 

stołowego sekcji żeńskiej i męskiej, tenisa ziemnego, koszykówki, piłki siatkowej 

dziewcząt i sportów walki, jak również propagowanie aktywnego trybu spędzania 

wolnego czasu, podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Nadarzyn, 

organizacja zawodów w ramach rozgrywek ligowych i imprez rekreacyjno-

sportowych o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i 

międzynarodowym oraz stworzenie dogodnych warunków rozwoju różnych 

dyscyplin sportowych. Przygotowano zawodników i zawodniczki sekcji sportowych 

GLKS Nadarzyn do zawodów ligowych i turniejów indywidualnych w roku 2019 pod 

kątem ogólnorozwojowym, technicznym, wolicjonalnym i taktycznym. Programem 

objęto 688 osób. Wprowadzono 19 zawodników do kadr wojewódzkich oraz 7 

zawodników do kadr narodowych. Zawodnicy zdobywali: 15 medali na 

Mistrzostwach Świata i Europy (sporty walki), 12 medali  

na Mistrzostwach Polski, 20 Medale Mistrzostw Województwa. Pięć zespołów 

wywalczyło awans do wyższej ligi. W trakcie roku Klub zorganizował ponad 400 

spotkań ligowych  i indywidualnych oraz towarzyskich spotkań o zasięgu 

regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym. Zorganizowano 16 

zgrupowań, 17 konsultacji i 8 seminariów szkoleniowych dla zawodników i trenerów. 

GLKS Nadarzyn w 2019 r. uzyskał również dotację na organizację wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży na kwotę 38 100,00 zł na podstawie umowy nr 349/2019 z 



dnia 14 czerwca 2019 r. Zorganizowano 3 obozy sportowe w: Krakowie na 13 osób – 

sekcja tenisa stołowego, w  Białce Tatrzańskiej na 35 osób - sekcja piłki siatkowej i 

Gorlicach dla 79 osób – sekcja piłki nożnej. Łącznie udział w sportowych wakacjach 

wzięło 127 mieszkańców Gminy Nadarzyn.   

Klub Sportowy Nadarzyn w 2019 r. otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 

zł na podstawie umowy nr 38/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. na realizację zadania 

 z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem działalności 

KS Nadarzyn była m.in. popularyzacja sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez 

prowadzenie zajęć badmintona dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych, propagowanie 

aktywnego trybu spędzania czas, czy też organizacja zawodów. W roku 2019 z ofert 

klubu skorzystało łącznie około 200 osób, 125 osób uczestniczyło w organizowanych 

turniejach, w zajęciach prowadzonych przez klub na stałe uczestniczyło 25 dzieci 

w wieku od 5 do 16 lat oraz 30 osób dorosłych. Klub zorganizował dwie imprezy 

sportowe dla dzieci i dorosłych. 

Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” w 2019 r. uzyskał dotację w wysokości 

28 000,00 zł ( z czego rozliczono 27 416,21 zł, a 583,70 zł zwrócono jako dotację 

pobraną w nadmiernej wysokości) na podstawie umowy nr 55/2019 z dnia 

11 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem aneksu nr 1( 615/2019) do umowy z dnia 

14 października 2019 r., w zakresie prowadzenia zajęć w piłce ręcznej i lekkoatletyki 

dla uczniów szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) z terenu Gminy Nadarzyn 

oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. W klubie działały dwie drużyny 

dziewcząt w kategorii „Dzieci” w piłkę ręczną, grupa lekkoatletów oraz grupa 

mieszana z rocznika 2004 i młodsi w piłce ręcznej. UKS „Rusiec” uczestniczył 

w 6 zawodach piłki ręcznej, z czego zorganizował Majówkę z piłką ręczną. Grupa 

lekkoatletyczna brała udział łącznie w 16 mitingach i biegach.  

Akademia Schaby (dotacja w łącznej wysokości 13 900,00 zł na podstawie 

umowy 7 stycznia 2019 r. nr 41/2019, w tym 3 900,00 zł na wypoczynek letni na 

podstawie umowy nr 352/2019 r. z dnia 14 czerwca 2019 r.) otrzymała dotację 

w wysokości 10 000,00 zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej 

i sportu poprzez uprawianie dyscyplin baseball i softball. Akademia Schaby była 

organizatorem sparingów i turniejów, zajęć świetlicowych, wzięli udział w zimowym 

i letnim obozie sportowym oraz 6  turniejach halowych i zewnętrznych.  



Akademia Schaby w 2019 r. uzyskała również dotację na organizację wypoczynku 

letniego dzieci i młodzieży (umowa podpisana została na kwotę  

3 900,00 zł). Zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny, w którym wzięło udział 

13 dzieci z Gminy Nadarzyn.  

Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS KOLARZ Nadarzyn” (łącznie otrzymał 

dofinansowanie na kwotę 14 300,00 zł ) na wspieranie kultury fizycznej i sportu 

otrzymał  dotację w kwocie 12 000,00 zł ( z czego wydatkowano 11 381,60 zł,  

a kwotę 618,40 zł zwrócono jako niewykorzystaną) na podstawie umowy  nr 40/2019 

z dnia 7 stycznia 2019 r. Rezultatem zadania była popularyzacja kolarstwa,  zajęcia 

sekcji kolarskiej udało się poszerzyć o treningi na torze kolarskim i uzupełniono 

specjalistyczny sprzęt sportowy. UKS Kolarz Nadarzyn dostał się do ogólnopolskiej 

rywalizacji sportowej w ramach Polskiego Związku Kolarskiego.  

UKS Kolarz Nadarzyn na  wypoczynek letni dzieci i młodzieży otrzymał 2 300,00 zł 

na podstawie umowy nr 351/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. W obozie uczestniczyło  

10 zawodników pochodzących z Gminy Nadarzyn. UKS Kolarz Nadarzyn  

na  wypoczynek letni dzieci i młodzieży otrzymał 2 300,00 zł na podstawie umowy  

nr 351/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. W obozie uczestniczyło  10 zawodników 

pochodzących z Gminy Nadarzyn. 

Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie w wysokości 450 000,00 

zł na podstawie umowy nr 42/2019 z dnia  7 stycznia 2019 r. z uwzględnieniem 

aneksu nr 1 (691/2019 ) z dnia 27 listopada 2019 roku w zakresie  wspierania 

i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 

terenie Gminy Nadarzyn w 2019 roku, poprzez organizację i prowadzenie orkiestry 

na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach 

muzycznych w 2019 roku. 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 69 członków z tego 38 osób to dzieci i młodzież ucząca się. W roku 2019 

orkiestra brała udział w wielu występach w kraju i zagranicą m.in. oprawa muzyczna 

Orszaku Trzech Króli, Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w studio TVN 

oraz w Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, oprawa muzyczna koncertu i koncert 

podczas Święta Państwowej Straży Pożarnej na Placu Piłsudskiego w Warszawie, 



koncert w Klubie Dowództwa Garnizonu Warszawa, koncert z okazji rocznicy 

wybuchu Powstania Warszawskiego, udział w uroczystościach Bożego Ciała, 

Dożynek Gminnych, Święta Niepodległości. Orkiestra występowała  

w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych w Bułgarii, a w grudniu zajęła 

3 miejsce oraz została wyróżniona prestiżową nagrodą podczas Mistrzostw Świata 

Orkiestr Dętych w Sisaket w Tajlandii.   

Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem 

Tęczy”  uzyskało wsparcie, w wysokości 12 400,00 zł na podstawie umowy nr 

354/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. na przygotowanie wypoczynku letniego. 

Stowarzyszenie zorganizowało wakacyjne warsztaty „Napełniaj akumulatory 

„Tęczową energią” – VI integracyjne warsztaty wakacyjne’’, w których udział wzięło 

25 dzieci, w tym 17 z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren Gminy Nadarzyn. 

Ponadto zakupione zostały materiały niezbędne do realizacji zajęć. Dzieci miały 

dostęp do sali do integracji sensorycznej, w której codziennie odbywały się zajęcia 

terapeutyczne dla uczestników warsztatów posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności. Zorganizowano dwie wycieczki: do ZOO i do Parku rozrywki 

w Julinku. Wszystkie prace , które wykonali podopieczni można podziwiać w 

siedzibie Stowarzyszenia. 

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin uzyskał dotację w wysokości 

3 000,00 zł na podstawie umowy nr 353/2019 z dnia 14 czerwca 2019 r. na 

wypoczynek letni dzieci i młodzieży podczas  obozu  zorganizowanego w Łazach. 

W obozach uczestniczyło 11 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn trenujących w sekcji 

karate Klubu w Nadarzynie. 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków 

otrzymał  dofinansowanie w wysokości 20 000,00 zł na podstawie umowy  

nr 350/2018 z dnia 14 czerwca 2019 r. na organizację wypoczynku letniego w formie 

obozu harcerskiego pod tytułem „Obóz pod namiotami  w Przerwankach’’, w którym 

wzięło udział około 71 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn. 

Ponadto na podstawie Art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 37 oraz 

t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688, 1570, Dz. U. z 2020 r. poz. 284)) w trybie małych grantów 

przyznano dotację na łączną kwotę 55 950,00 (55 439,32 po zwrotach) zł 

następującym organizacją: 



- Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków, zadanie 

pod nazwą „Zimowisko harcerskie w miejscowości Wisła dla dzieci z gminy 

Nadarzyn”, w kwocie 7 200,00 zł. na podstawie umowy 68/2019 z dnia  18 stycznia 

2019 r.; 

- GLKS  Nadarzyn, zadanie pod nazwą ,, Ferie zimowe z turniejem piłkarskim pod 

patronem Wójta Gm. Nadarzyn’’ w kwocie 2 000,00 zł. na podstawie umowy 

82/2019 z dnia 28 stycznia 2019 roku; 

- UKS Kolarz Nadarzyn, zadanie pod nazwą ,, Wypoczynek dzieci i młodzieży 

 z Uczniowskim Klubem Sportowym ,,UKS KOLARZ Nadarzyn’’ w kwocie 

2 000,00 zł ( z czego wydano i rozliczono prawidłowo 1989,32 zł, a 10,68 zł 

zwrócono jako niewykorzystaną kwotę) na podstawie umowy nr 83/2019 z dnia 

30 stycznia 2019 r.; 

- GLKS Nadarzyn, zadanie pod nazwą ,,Turniej sprawności fizycznej o puchar Wójta 

Gminy Nadarzyn” w kwocie 4 000,00 zł na podstawie umowy nr 117/2019 z dnia 11 

marca 2019 roku; 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych 

w Kostowcu, zadanie pod nazwą ,,Warsztaty pisania ikon’’, w kwocie 2 250,00 zł  

na podstawie umowy nr 223/2019 z dnia 9 kwietnia 2019 r.; 

-Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn, zadanie pod nazwą,, Sprawy Senior’’, 

w kwocie 2 500,00 zł ( prawidłowo wydatkowano 2 000,00 zł, natomiast 500 zł 

zwrócono z powodu braku dokumentów potwierdzających poniesione wydatki  

w ramach umowy) na podstawie umowy nr 379/2019 z dnia 20 czerwca 2019 r.; 

-Klub Karate Kyokushin Toshi, zadanie pod nazwą „Rodzinny piknik z karatekami” 

w kwocie 3 000,00 zł na podstawie umowy nr 502/2019 z dnia 3 września 2019 r.; 

-Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Michała Archanioła, zadanie pod nazwą „Festyn 

Odpustowy” w kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy nr 528/2019 z dnia 

20 września 2019 r.; 

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, 

zadanie pod nazwą ,,10 lat razem ze „Szlakiem Tęczy” i będzie ciąg dalszy…” w 

kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy nr 571/2019 z dnia 1 października 2019 r.; 

- Mazowiecki Klub Karate Kyokushin w dniu 30 września 2019 r. złożył ofertę na nie 

aktualnym druku, uproszczona oferta została odrzucona; 



-Mazowiecki Klub Karate Kyokushin, zadanie pod nazwą „Bezpłatne zajęcia 

samoobrony, karate i treningi sprawności dla młodzieży i dorosłych” w kwocie 

3 000,00 zł ( z czego prawidłowo rozliczono 2 973,00 zł, natomiast 27,00 zł pobrano 

w nadmiernej wysokości) na podstawie umowy nr 616/2019 z dnia 

21 października 2019 r.; 

- Fundacja Promyk Słońca w dniu 16 października 2019 r. złożyła uproszczoną ofertę  

na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. „Bez 

nudy – aktywnie z pożytkiem dla zdrowia”, oferta uznana za nie celową; 

- Akademia Schaby, zadanie pod nazwą ,,Turniej Mikołajkowy Basebollowy 2019” 

w kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy 704/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. 

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 określonym 

terminie) sprawozdania. Corocznie sprawozdania są poddawane weryfikacji 

formalno-merytorycznej oraz kontroli finansowej pod kątem prawidłowego 

wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. 

 

 

 

 

Opracował: 

Monika Kosakowska-Ludwiniak 

inspektor ds. organizacyjnych 

 

 

 

 Wójt Gminy Nadarzyn 

 (-) Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 


