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RAPORT  

O STANIE GMINY NADARZYN 

- podsumowanie działalności Wójta Gminy Nadarzyn w 2019 r., 

na podstawie  art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 

oraz art. 15zzzzzz ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych (Dz.U. poz. 374, 567, 568, 695, 875, 1086, 1106, 1086) 
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Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 r. 2 

 

Raport o stanie Gminy Nadarzyn obejmuje: 

 

I. Podstawowe informacje o gminie, w tym liczba i struktura demograficzna mieszkańców, 

dochody i wydatki Gminy Nadarzyn. 

II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn - opis najważniejszych działań 

podejmowanych w roku 2019 przez Urząd Gminy Nadarzyn oraz jednostki organizacyjne 

gminy, w tym działalność inwestycyjna gminy oraz realizacja uchwał Rady Gminy 

Nadarzyn. 

III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 
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I. Podstawowe informacje o gminie, w tym liczbie i strukturze demograficznej 

mieszkańców, dochodach i wydatkach Gminy Nadarzyn. 

 

Gmina Nadarzyn, położona w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, 

jest jedną z sześciu gmin Powiatu Pruszkowskiego. Gmina zajmuje obszar 7340 ha (co stanowi 

niemal 30% powierzchni powiatu), a zamieszkuje ją - zgodnie z danymi ewidencji ludności USC 

(stan na 31 grudnia 2019 r.) 14 125 mieszkańców, co stanowi ponad 8% ludności powiatu. W 

okresie wiosenno-letnim liczba ludności zdecydowanie zwiększa się ze względu na użytkowników 

działek letniskowych, których w gminie Nadarzyn jest niemal 2 tysiące (na terenie gminy 

usytułowanych jest 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 6 w Kajetanach, po 1 w Nadarzynie, 

Starej Wsi i Wolicy oraz 2 w Walendowie).  

W skład gminy wchodzi 15 jednostek pomocniczych - sołectw: Kajetany, Krakowiany, Młochów, 

Nadarzyn I, Nadarzyn II, Parole, Rozalin, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, Urzut-

Kostowiec, Walendów, Wola Krakowiańska i Wolica. Według deklaracji  składanych w związku z 

gospodarką odpadami komunalnymi, na koniec 2019 r. w sołectwach gminy było 5394 

gospodarstwa domowe.   

Gmina Nadarzyn jest gminą wiejską - ponad 65% powierzchni stanowią grunty orne, użytki zielone, 

łąki i pastwiska, ale gospodarstwa rolne można znaleźć głównie w południowej części gminy. Tutaj 

przeważa też zabudowa zagrodowa, co jednak z każdym rokiem ulega zmianie. W wyniku zmian 

planów przestrzennego zagospodarowania oraz podziałów nieruchomości dokonywanych przez 

prywatnych właścicieli silnie rozwija się zabudowa jednorodzinna, która dominuje w Nadarzynie i 

sołectwach położonych w północnej części gminy. Ponad 16% powierzchni gminy to tereny 

określone w klasyfikacji podatkowej jako nieruchomości (w tym są przede wszystkim grunty pod 

działalnością gospodarczą, pod wodami stojącymi i płynącymi oraz drogi prywatne i gminne). 

Atutami decydującymi o dużej atrakcyjności lokalizacyjnej gminy Nadarzyn dla funkcji 

mieszkaniowych, gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych jest przede wszystkim jej 

położenie w niewielkiej odległości od Warszawy oraz bliskość terenów rekreacyjnych, sąsiedztwo 

terenów leśnych (lasy zajmują prawie 18% powierzchni gminy), a także bardzo korzystne połączenia 

komunikacyjne, bardzo dobra i stale rozbudowywana infrastruktura techniczna, w tym drogi, media, 

czy obiekty użyteczności publicznej. Z powyższych względów w gminie następuje stały spadek 

znaczenia funkcji rolniczej i coraz szybszy jest rozwój funkcji gospodarczej. Gmina pełni także 

funkcję „sypialnianą” dla Warszawy oraz wzrasta jej rola jako miejsca rekreacji i wypoczynku.  Nie 

bez znaczenia pozostaje również fakt, że ok. 90% powierzchni gminy objęte jest planem 

zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu określone jest przeznaczenie i funkcja 
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poszczególnych terenów, co korzystnie wpływa na ład przestrzenny i porządkuje przestrzeń 

publiczną gminy Nadarzyn. 

Budżet gminy Nadarzyn w 2019 roku został zrealizowany po stronie dochodów w 

wysokości 134 846 063,47 zł (ponad 13,5 mln więcej w porównaniu z 2018 r.), co stanowiło niemal 

99,12% planu. Największą część, bo ponad 62% w dochodach, stanowiły dochody własne 

(83 997 482,34 zł - są to przede wszystkim dochody z podatków i opłat, udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa oraz dochody z majątku gminy). Ponad 36% w dochodach 

(tj. 31 011 021,13 zł) stanowiły dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych z 

zakresu m.in. administracji rządowej zleconych gminom (w tym 49% to dotacja celowa związana z 

realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli 

program 500+, oraz ponad 31% to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem 

środków europejskich, czyli środki zewnętrzne pozyskane przez gminę na realizację np. budowy 

sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, Parkuj i jedź w Gminie 

Nadarzyn; dokumentacja projektowa oraz zagospodarowanie terenu działek o nr ew. 513,514 w m. 

Wolica; rozwój terenów zielonych w Gminie Nadarzyn oraz ograniczenie niskiej emisji w Gminie 

Nadarzyn. Pozostałą część dochodów tj. 19 837 560,00 zł (ok. 14,7%) stanowiły subwencje, z czego 

niecałe 18,7 mln to subwencja oświatowa. 

 

Struktura dochodów budżetu gminy Nadarzyn 2017-2019 

  
2017 2018 2019 

udział w dochodach 

ogółem w 2019 r. (w %) 

Dochody własne 71 085 724,00 76 530 029,00 83 997 482,34 62,29 

Dotacje  18 236 182,00 27 205 386,00 31 011 021,13 23,00 

Subwencje 15 305 564,00 17 568 403,00 19 837 560,00 14,71 

Dochody ogółem 104 627 470,00 121 303 818,00 134 846 063,47 x 

 

Po stronie wydatków, budżet gminy Nadarzyn zrealizowano w wysokości 

132 824 849,58zł (na zbliżonym poziomie w porównaniu z rokiem 2018), co stanowi ponad 94,97% 

planu. Na kwotę wydatków złożyły się wydatki bieżące - 106 379 174,52 zł oraz wydatki majątkowe 

- 26 445 675,06 zł.  

Wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na szeroko rozumianą oświatę i wychowanie, 

w tym edukacyjną opiekę wychowawczą - ponad 39 mln zł (m.in. koszty funkcjonowania i 

bieżącego utrzymania placówek oświatowych, wynagrodzenia dla pracowników oświaty, dotacje dla 

niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla innych gmin jako refundacja kosztów pobytu 

dzieci z gminy Nadarzyn, dowożenie uczniów do szkół, a także utrzymanie świetlic szkolnych, 
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Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” oraz gminnego żłobka; wydatki na oświatę i 

wychowanie w takim zakresie w 2019 r. były o ponad 3,2 mln zł większe w porównaniu z 2018 r.); 

ponad 19,5 mln zł stanowiły wydatki w dziale „rodzina” (w tym głównie realizacja programu 500+); 

ponad 11,4 mln zł stanowiły wydatki na szeroko rozumianą administrację publiczną (w tym były 

m.in. wynagrodzenia obsługi administracyjnej oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu, ale także 

dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w związku z utrzymaniem w urzędzie gminy filii Wydziału 

Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego - tzw. wydziału komunikacji, dotacje dla organizacji 

pożytku publicznego, diety i prowizje dla radnych i sołtysów oraz wydatki na realizację zadań 

zleconych z zakresu administracji rządowej); ponad 8,5% wydatków bieżących (pond 9 mln zł) 

stanowiła wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw. 

„janosikowego”; na transport i łączność w 2019 r. wydatkowano ponad 7,4 mln zł (w tym przede 

wszystkim ponad 5,3 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz dotacja na remont 

drogi powiatowej w Rozalinie, a także ponad 2 mln zł na szeroko rozumiany transport zbiorowy, tj. 

utrzymanie linii ZTM oraz połączenia autobusowego Nadarzyn-Pruszków, dopłata do linii 

Nadarzyn-Brwinów oraz dopłata do tzw. biletów metropolitalnych (w 2019 r. gmina Nadarzyn 

dopłaciła Mieszkańcom do biletów długookresowych ZTM ponad 112 400 zł);  

Pozostałe ponad 19 mln zł wydatków bieżących stanowiły wydatki m.in. na gospodarkę komunalną i 

ochronę środowiska, kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, bezpieczeństwo 

publiczne i ochronę przeciwpożarową, pomoc społeczną, gospodarkę mieszkaniową i inne. 

Realizacja wydatków bieżących wynikała przede wszystkim z realizacji zadań statutowych 

jednostek gminnych, ale także realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań 

zleconych odrębnymi ustawami oraz porozumieniami. 

Wydatki majątkowe. W 2019 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 132 824 849,58 

zł, na inwestycje została przeznaczona kwota  26 445 675,06 zł, co stanowi  19,91 %.  

 

Struktura wydatków budżetu gminy Nadarzyn 2017-2019 

 
2017 2018 2019 

udział w wydatkach 

ogółem w 2019 r. (w %) 

wydatki bieżące 83 377 500,00 100 607 850,00 106 379 174,52 80,09 

wydatki majątkowe: 25 001 028,00 32 615 049,00 26 445 675,06 19,91 

wydatki na zadania 

inwestycyjne 
23 288 743,00 32 550 928,00 25 558 241,67 X 

wydatki dotacje i zakupy 

inwestycyjne 
1 712 286,00 64 121,00 887 433,19 X 

Wydatki ogółem 108 378 528,00 133 222 899,00 132 824 849,58 X 
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Na dzień 31.12.2019 r. różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami a wydatkami stanowiła 

nadwyżka budżetowa w wysokości 2 021 213,89 zł przy planowanym deficycie budżetu w 

wysokości 3 821 051,00 zł. 

Na koniec 2019 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów 

dłużnych oraz poręczeń i gwarancji Gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 

50 366 405,00 zł, przy czym indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2019-

2026, liczony zgodnie z ustawą o finansach publicznych, nie przekracza dopuszczalnego limitu. 

W budżecie gminy Nadarzyn na 2019 r. Rada Gminy nie wydzielała budżetu 

obywatelskiego, który zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym muszą obligatoryjnie 

wydzielić gminy będące miastami na prawach powiatu. Przyjętą w gminie Nadarzyn od wielu lat 

praktyką jest natomiast składanie m.in. przez sołtysów i rady sołeckie (w terminie do 30 września 

danego roku) wniosków do budżetu gminy na kolejny rok, zawierających priorytetowe dla 

społeczności danej miejscowości zadania inwestycyjne. 

 

Gmina w 2019 roku kontynuowała realizację przedsięwzięć, inwestycji, remontów i 

projektów społecznych, kładąc szczególny nacisk na zadania, które przyczynią się do poprawy 

atrakcyjności inwestycyjnej gminy, a przede wszystkim poprawy jakości życia i bezpieczeństwa 

mieszkańców gminy. Na realizację tych zadań Gmina pozyskała środki z dotacji w wysokości 

10 142 279,47 zł, w tym: dotacji ze środków krajowych 447 776,18 zł oraz dotacji ze źródeł 

zagranicznych 9 694 503,29 zł.   

W 2019 r. nakłady inwestycyjne zostały poniesione głównie na inwestycje w infrastrukturę 

techniczną 22 mln zł (tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację, transport zbiorowy, 

energię elektryczną oraz uzbrojenie terenu w sieci komunikacyjne), w tym przede wszystkim na 

budowę sieci dróg rowerowych w gminie 10,8 mln zł (zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w 

Gminie Nadarzyn w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap 

10 871 410,87 zł); budowę „peronu” i parkingu dla komunikacji zbiorowej 6 mln zł (zadanie: Parkuj 

i jedź w Gminie Nadarzyn 6 063 621,11 zł); budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i 

kanalizacyjnych 4,8 mln zł (zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin 3 343 481,02 zł 

oraz rozbudowa gminnych sieci wodociągowych i kanalizacyjnych 1 460 339,90 zł). 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną wykonane w 2019 roku to głównie inwestycje: 

- w zakresie kultury fizycznej i obiektów sportowych 1,4 mln zł (zadania: Rozwój ogólnodostępnej i 

niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej w miejscowości Stara Wieś i 

Strzeniówka 1 019 680,00 zł; Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica  268 190,75 zł; 

Budowa flowparku w m. Stara Wieś 107 049,50 zł); 
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-  w zakresie bezpieczeństwa i ochrony mieszkańców 0,8 mln zł, (rozbudowa sieci monitoringu w 

centrum Nadarzyna 53 000,10 zł oraz zakup wyposażenia i samochodu dla gminnych ochotniczych 

straży pożarnych 755 272,00 zł); 

 -  w zakresie oświaty 0,8 mln (rozbudowa szkoły podstawowej w Nadarzynie 754 657,00 zł i 

budowa wiaty rowerowej w m. Rusiec 23 985,00 zł). 

Projekt, na który gmina w 2019 roku otrzymała najwyższe dofinansowanie, w wysokości 4,6 

mln zł przy wydatkach ogółem 9,3 mln zł, obejmował wieloletnie zadanie inwestycyjne pn. 

„Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap”, o łącznej 

wartości ponad 19 mln zł. 

Inwestowanie w infrastrukturę techniczną i społeczną  w samorządach, mającą na celu 

poprawę atrakcyjności inwestycyjnej gminy, zapewniają (oprócz wpływów z dochodów własnych 

gminy - z podatków i opłat lokalnych), także środki z uzyskanych dotacji celowych oraz inne 

zewnętrze źródła finansowania; takie jak kredyty, pożyczki oraz obligacje komunalne. 
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II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn - opis najważniejszych działań 

podejmowanych w roku 2019 przez Urząd Gminy Nadarzyn oraz jednostki 

organizacyjne gminy, w tym działalność inwestycyjna gminy oraz realizacja uchwał 

Rady Gminy Nadarzyn. 

 

Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania z zakresu administracji 

publicznej wynikające z zadań własnych gminy, z zakresu administracji rządowej, których 

wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących ustaw oraz inne zadania, powierzone na 

podstawie porozumień. Wójt realizuje ww. zadania w oparciu o Urząd Gminy Nadarzyn oraz 

pozostałe jednostki organizacyjne gminy, w tym: jednostki budżetowe (przedszkola publiczne w: 

Wolicy, Nadarzynie i Młochowie, Liceum Ogólnokształcące, publiczne szkoły podstawowe w: 

Nadarzynie, Ruścu, Młochowie, Kostowcu, Woli Krakowiańskiej, Gminny Żłobek w Ruścu, 

Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie, Gminny 

Ośrodek Sportu, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Gminny Zespół Oświatowy); 

instytucje kultury (Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn z filią 

w Młochowie), a także Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z ośrodkami 

zdrowia w Nadarzynie i Młochowie i Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 

Urząd Gminy Nadarzyn realizuje zadania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, Statutu Gminy Nadarzyn, regulaminu organizacyjnego, aktów prawnych uchwalanych przez 

radę, zarządzeń oraz decyzji wójta z zakresu administracji publicznej. Na koniec 2019 r. w urzędzie 

funkcjonowały następujące referaty: Realizacji Budżetu, Realizacji Podatków i Opłat, Inwestycji, 

Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki, Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Gminy, 

Organizacyjny, a także Urząd Stanu Cywilnego, który prowadzi również sprawy obywatelskie; oraz 

samodzielne stanowiska: ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum, ds. kancelaryjno – 

sekretarskich, ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i 

wojskowych, ds. audytu i ds. administrowania siecią. Stan zatrudnienia w urzędzie gminy na koniec 

2019 r. ogółem (zarówno na cały etat jak i na część oraz zarówno stanowiska urzędnicze, jak i 

pomocnicze i obsługi) na warunkach umowy o pracę wynosił 96 osób (w tym 7 osób zatrudnionych 

na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim). W ciągu roku 1 osoba 

odbyła w urzędzie praktyki studenckie – na podstawie umowy z uczelnią wyższą. Ponadto w roku 

2019 roku złożony był w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o roboty publiczne dla 10 osób 

bezrobotnych oraz wniosek o prace interwencyjne dla 10 osób (na tej podstawie zatrudniono  

okresowo łącznie 6 osób). 
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W urzędzie prowadzone były akta osobowe – poza pracownikami urzędu – również pracowników 

Gminnego Ośrodka Sportu (23 osoby), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (14 osób), 

Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA” (4 osoby), Gminnego Żłobka Nr 1 

„Zaczarowany Ogród” w Ruścu (21 osób), Gminnego Zespołu Oświatowego (6 osób) oraz 

pracowników oświaty, w tym 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, wygaszanego Gimnazjum oraz 

Liceum Ogólnokształcącego (321 osób).  

Wójt Gminy, sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego określa 

w formie zarządzenia. Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. W 2019 r. Wójt Gminy Nadarzyn, działając w oparciu o urząd 

gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy, wydał 140 zarządzeń (148 w 2018 r.), do 

wykonania których zobowiązani zostali pracownicy urzędu gminy i jednostek.  

Wójt posiadając inicjatywę uchwałodawczą, przekazuje pod obrady Rady Gminy Nadarzyn 

projekty uchwał – w 2019 r. Rada Gminy podczas 13 sesji podjęła z inicjatywy Wójta 209 uchwał 

(w tym m.in. w przedmiocie gospodarki przestrzennej, w zakresie spraw finansowych; statutowo-

regulaminowych, geodezyjnych; dotyczących ochrony zdrowia i opieki społecznej a także transportu 

pasażerskiego). Rada podjęła także 6 uchwał dotyczących skarg na działanie Wójta lub dyrektorów 

jednostek. Spośród podjętych przez Radę Gminy Nadarzyn w 2019 r. uchwał, 93 stanowiły akty 

prawa miejscowego i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. 

Sekretariat Wójta gminy w 2019 r. odnotował 472 umówione spotkania z mieszkańcami, 

przedstawicielami firm i instytucji w różnych sprawach (przy czym w ciągu roku odbywały się 

również spotkania, które nie były wcześniej zaplanowane). Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn w 

2018 roku zarejestrowała 27 231 różnego rodzaju pism (wnioski, podania, informacje, faktury), 

natomiast z urzędu wysłano 39 193 przesyłki (listy zwykłe, polecone). 

 

W 2019 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono jedną kontrolę zewnętrzną (w formie audytu 3-

miesięcznego) wszczętego 6 grudnia 2019 r. w zakresie prawidłowości gospodarowania środkami 

publicznymi dotyczącymi części oświatowej subwencji ogólnej, w tym wykonywania obowiązków 

związanych z gromadzeniem danych stanowiących podstawę jej naliczania. 

W ramach wewnętrznego audytu przeprowadzono zadania audytowe w zakresie: ewidencji i 

naliczania podatków gruntowych (zadanie rozpoczęte w 2018 r.); dotacji dla jednostek spoza sektora 

finansów publicznych oraz bezpieczeństwa informacji. 
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU 

Zadania z zakresu obsługi finansowej budżetu gminy prowadził Referat Realizacji Budżetu. 

Były to zadania związane przede wszystkim z realizacją budżetu gminy i jego księgowością oraz 

zadania w zakresie księgowości urzędu gminy, ale także w zakresie spraw związanych z 

wynagrodzeniami pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych; obsługi kasowej Urzędu 

Gminy i jednostek podległych; opracowywania Budżetu Gminy Nadarzyn na 2019 rok; 

sprawozdawczości, czy dyspozycji środkami pieniężnymi i obsługi umów kredytów i pożyczek. 

W zakresie realizacji budżetu gminy przygotowywano niezbędne do realizacji w 2019 r. 

budżetu gminy, projekty Uchwał Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy w 2019 r. (11 uchwał), w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2019-2026 (11 uchwał) oraz projekty Zarządzeń Wójta Gminy Nadarzyn w 

sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy w 2019 r. (21 zarządzeń).  

W zakresie księgowości budżetu gminy oraz urzędu gminy prowadzono m.in. księgowanie 

dokumentów związanych z funkcjonowaniem Budżetu Gminy (1306 dokumentów księgowych, w 

tym: 837 wyciągi bankowe,  437 polecenia księgowania (PK) oraz 32   dokumentów - zmiany planu 

budżetowego); księgowanie sprawozdań okresowych jednostek organizacyjnych gminy, dochodów 

pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i udziałów we 

wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazywanych z budżetu państwa oraz 

dotacji i subwencji należnej Gminie Nadarzyn; ewidencję i rozliczanie dochodów należnych 

budżetowi państwa: fundusz alimentacyjny. Prowadzono również księgowanie dokumentów 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy, w tym m.in. wydatków poniesionych na gminne 

inwestycje, czy dotyczących programów z udziałem środków europejskich (łącznie w ciągu roku 

dokonano księgowań 5515 dokumentów księgowych, na które złożyło się 35750 pozycji dekretacji). 

W zakresie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników urzędu gminy i jednostek 

podległych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zarówno w urzędzie jak i 

jednostkach prowadzono m.in. karty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz naliczanie 

wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich zmian płacowych, sporządzanie list płac do kasy oraz 

przelewów na konta osobiste pracowników, naliczanie świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa; 

rozliczanie rachunków dotyczących umów zlecenia (w tym umowy zlecenia dla pracowników robót 

publicznych, dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla osób 

zabezpieczających lokale wyborcze, na konserwację sprzętu OSP i in.); sporządzano wymagane 

przepisami deklaracje i sprawozdania dla ZUS, Urzędu Skarbowego, naliczano składki na PFRON. 

Ponadto przygotowywano listy na wypłatę diet dla radnych i sołtysów; listy wypłaty wynagrodzenia 

dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wydawano 

zaświadczenia dla ZUS o przepracowanym okresie oraz osiągniętych dochodach zatrudnionych 
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emerytów i rencistów; przygotowywano informacje do sprawozdań SIO dla poszczególnych 

placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń pracowników. 

W zakresie obsługi kasowej urzędu gminy i jednostek podległych m.in. w 2019 roku przyjęto do kasy 

tytułem wpłaty podatków i opłat lokalnych kwotę 1 893 797,45 zł, bezgotówkowo 521 096,14 zł, 

wpłaty dochodów jednostek budżetowych wyniosły 15 718,61 zł. Wypłaty z kasy dokonano na kwotę 

ogółem 973 503,54 zł (w tym jednostek budżetowych 207 630,93 zł).W ramach obsługi kasowej Filii 

Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wydziału komunikacji, do kasy przyjęto i odprowadzono gotówkę 

w kwocie 594 023,75 zł, wpłaty bezgotówkowe - operacje za pośrednictwem terminala płatniczego w 

wysokości  481 287,00 zł. 

W zakresie opracowywania budżetu gminy Nadarzyn opracowano projekt budżetu na rok 2020, a 

także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2020 – 2026 (wraz z 

przeprowadzeniem procedury poprzedzającej przyjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał w 

sprawie budżetu i WPF).  

W zakresie sprawozdawczości sporządzano wszelkie wymagane przepisami sprawozdania, w tym 

m.in. budżetowe (o dochodach i wydatkach – miesięczne, kwartalne oraz sprawozdania półroczne i 

roczne z częścią opisową); o nadwyżce – deficycie; o należnościach i zobowiązaniach; do 

Krajowego Biura Wyborczego oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji 

otrzymanych na zadania zlecone w zakresie wyborów samorządowych i administracji rządowej; z 

gospodarowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska; z realizacji przedsięwzięć ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także sporządzanie analiz i sprawozdań służących do bieżącej 

kontroli realizacji budżetu. 

 

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT 

W 2019 roku Referat Realizacji Podatków i Opłat wykonywał zadania w zakresie wymiaru 

podatków, księgowości podatkowej, egzekucji zaległości podatkowych oraz w zakresie budżetu. 

W ramach pracy referatu m.in. wystawiane były faktury z tytułu płatności za dzierżawę i wynajem - 

zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu i dzierżawy oraz płatności za dzierżawę pasa 

drogowego; refaktury dla mieszkańców budynków komunalnych z tytułu płatności za gaz, energię, 

wodę i in.; prowadzone były również bieżące rozliczenia z PKS Grodzisk Mazowiecki z tytułu 

kompensaty wzajemnych należności w związku z organizacją linii komunikacyjnej Nadarzyn-

Pruszków (w 2019 roku wystawionych zostało łącznie 845 faktur). Ponadto w związku z realizacją 

budżetu prowadzono m.in. księgowanie raportów kasowych dotyczących dochodów gminy; faktur, 

not odsetkowych; wyciągów bankowych dotyczących dochodów gminy; wyciągów bankowych i 

raportów kasowych dotyczących rachunku „mandaty i kary” jak również prowadzono kontrolę 

poprawności i zgodności raportów oraz wyciągów kasowych.  
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W zakresie wymiaru podatków m.in. ustalano wymiar podatków dla osób prawnych i fizycznych 

(np. w 2019 r. osoby prawne złożyły łącznie 482 deklaracje podatku transportowego, na podstawie 

których ustalono podatek transportowy na ponad 7000 pojazdów oraz dokonano 4440 zmian 

wynikających z kupna bądź sprzedaży pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy Nadarzyn); 

przyjęto od osób prawnych 1152 deklaracje podatku od nieruchomości. Dla osób fizycznych w 2019 

r. wydano m.in. 9234 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości; 3093 decyzje wymiarowe w 

podatku rolnym, 115 w podatku leśnym, a także 5339 decyzji wymiarowych na łączne zobowiązania 

podatkowe oraz 1868 decyzji zmieniających wymiar podatków. 

Poza ustalaniem wymiaru podatków m.in. prowadzono postępowania i wydawano postanowienia 

dotyczące ulg majątkowych (np. darowizna, spadek), prowadzono kontrole podatkowe, oględziny 

nieruchomości, przyjmowano wnioski i przygotowywano decyzje w zakresie zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników.  

W zakresie księgowości podatkowej prowadzono m.in. księgowanie wpłat dotyczących podatków 

od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego oraz od środków transportowych osób fizycznych i 

prawnych; opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, a także opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wpłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; prowadzono rejestr kwitariuszy 

podatkowych oraz opłaty skarbowej; sporządzano listy prowizji dla sołtysów, comiesięczne 

rozliczanie opłaty targowej. 

W zakresie egzekucji zaległości podatkowych m.in. wystawiano upomnienia i wezwania do zapłaty 

za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od osób fizycznych i osób prawnych 

oraz podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów, opłat lokalnych, renty 

planistycznej, opłat za pas drogowy, opłat za odpady komunalne, należności cywilnoprawne (łącznie 

2077 szt.); wystawiano administracyjne tytuły wykonawcze m.in. za podatek od osób fizycznych i 

osób prawnych,  podatek od środków transportowych, odpady komunalne (łącznie 790 szt.). 

W 2019 roku z tytułu podatków lokalnych (których wysokość kreuje samorząd - tzn. od 

nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych oraz opłaty targowej - wraz z odsetkami) 

do budżetu gminy wpłynęło ogółem 32.701.491,43 zł (ogólnie o 30.986,92 zł niej niż w 2018 roku). 

Niższe wpływy odnotowano w podatku od nieruchomości, co wynika z upadłości dwóch spółek 

(ogłoszenie upadłości skutkuje bowiem brakiem możliwość egzekucji należnego gminie podatku), a 

także ze wzrostu zaległości podatku od nieruchomości osób prawnych. W pozostałych lokalnych 

podatkach wpływy są nieco wyższe niż rok wcześniej, np. dochody z tytułu podatku od środków 

transportowych za 2019 r. wzrosły o 192.449,35 zł w stosunku do 2018 roku mimo obniżenia w 2019 

roku części stawek (Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwałę Nr VIII.91.2019 w sprawie określenia 

wysokości stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.06.2019 r., w której 

obniżono niektóre stawki „transportowe” do kwoty minimalnej zgodnie z obwieszczeniem Ministra 
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Finansów, mając na celu pozyskanie nowych przedsiębiorców branży transportowej. Podjęcie w/w 

uchwały i obniżenie stawek wpłynęło korzystnie na zwiększenie liczby rejestrowanych pojazdów w 

2019 roku, a tym samym zwiększyło ogólną kwotę dochodów z tego tytułu). 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  

I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

W wyniku złożonych przez gminę Nadarzyn i pozytywnie ocenionych wniosków, w 2019 roku 

zostały zrealizowane umowy (na kwotę niemal 815 000,00 zł) dotyczące dofinansowania 

następujących projektów:  

1) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturowej lub 

turystycznej w miejscowościach Stara Wieś i Strzeniówka” zrealizowany w ramach działania 

„Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego PROW na lata 

2014 – 2020. Celem projektu było zaspokojenie potrzeb rekreacyjnych, kulturalnych i 

turystycznych mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez wybudowanie ogólnodostępnych i 

niekomercyjnych obiektów: pumptruck (oraz parking) w miejscowości Stara Wieś oraz 

flowpark i plac zabaw w miejscowości Strzeniówka – dofinansowanie 419.740,00 zł; 

2) „Ja w Internecie”– grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju 

kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 -

2020. W ramach projektu przeszkolono 279 mieszkańców Gminy Nadarzyn z czterech 

bloków tematycznych: Rodzic w Internecie, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w 

sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog). Przedmiotem 

projektu objęto również zakup 16 komputerów, które przekazane zostały placówce 

oświatowej z terenu Gminy Nadarzyn. Projekt zrealizowany w latach 2018 - 2019 przy 

współpracy z  Fundacją Legalna Kultura - dofinansowanie 141.817,64 zł; 

3) „Budowa boiska wielofunkcyjnego w miejscowości Wolica” w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2019”. W ramach projektu, 

wykonane zostało boisko wielofunkcyjne wraz z wyposażeniem. Wyposażeniem sportowym 

boiska objęto zakup i montaż stojaków sześciomiejscowych na rowery w ilości 3 sztuki oraz 

wykonano chodnik z kostki betonowej. Pomoc finansowa udzielona ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 63.500,00 zł; 

4) „Modernizacja pracowni informatycznej w Szkole Podstawowej w Nadarzynie” w ramach 

Mazowieckiego Programu Dofinansowania Pracowni Informatycznych i Językowych. W 

ramach projektu zmodernizowano pracownię informatyczną poprzez zakup nowoczesnych 

16 zestawów komputerowych, drukarki i projektora, posiadających stosowne atesty 
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techniczne i spełniające obwiązujące normy jakości. Pomoc finansowa udzielona ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 43.310,00 zł; 

5)  „Umiem pływać 2019”– dofinasowanie zajęć ze środków Państwowego Funduszu Zajęć 

Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki. W ramach projektu wszystkie 

chętne dzieci z klas I-III (180 uczniów ze wszystkich szkół podstawowych Gminy Nadarzyn) 

uczestniczyły w zajęciach pozalekcyjnych z zakresu nauki pływania - dofinansowanie 

30.990,96 zł;  

6) „Maluch+ 2019” - dofinasowanie ze środków Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w 

ramach  „Resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 

„MALUCH+ 2019”. W ramach projektu Gminny Żłobek nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu 

otrzymał dofinansowanie do 16 miejsc opieki nad małymi dziećmi w wysokości 27 449,28 zł; 

7) Lokalny Animator Sportu - dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki do 

wynagrodzeń dla animatorów na Orlikach w Kostowcu i Ruścu przy współpracy z Fundacją 

Orły Sportu, w wysokości 21.600,00 zł; 

8)  „Zakup czujników jakości powietrza wraz z tablicami LED dla Gminy Nadarzyn w ramach 

MIWOP Mazowsze 2019” w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony 

Powietrza MAZOWSZE 2019”. W ramach projektu został zakupiony system informowania o 

jakości powietrza, który został zamontowany w następujących miejscach: budynek Urzędu 

Gminy Nadarzyn, budynek Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej, budynek Szkoły 

Podstawowej w Kostowcu, budynek Szkoły Podstawowej w Ruścu, budynek Liceum 

Ogólnokształcącego w Nadarzynie. Pomoc finansowa udzielona ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 16.912,00 zł; 

9) „Budowa FlowPark’u w miejscowości Stara Wieś” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. W ramach projektu zakupiony został zestaw 

urządzeń (FlowPark), który zamontowano na bezpiecznym dla użytkowników, miękkim, 

drobnoziarnistym, niekurzącym się podłożu. Pomoc finansowa udzielona ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł; 

10) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Rozalin poprzez zakup sprzętu 

nagłaśniającego, oświetlenia, projektora i ekranu projekcyjnego” w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Pomoc finansowa udzielona ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł; 

11) „Budowa wiaty rowerowej w miejscowości Rusiec” w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”. Pomoc finansowa udzielona ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł; 
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12) „Budowa altany drewnianej i dostawa ławek parkowych w miejscowości Wolica” w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019. W ramach projektu 

wybudowana została altana drewniana oraz zakupiono 10 sztuk ławek parkowych.  Altana i 

ławki usytuowane zostały w pobliżu boiska. Elementy małej architektury stanowią  idealne 

uzupełnienie terenu rekreacyjno-sportowego. Pomoc finansowa udzielona ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 10.000,00 zł;  

13) „Zakup oczyszczaczy powietrza dla Przedszkoli i Żłobka w Gminie Nadarzyn” w ramach 

Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2019. Pomoc 

finansowa udzielona ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w wysokości 

9.234,00 zł; 

Projekty realizowane w latach 2018-2020: 

1) „Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn” – projekt współfinasowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3 „Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza”. 

Efektem projektu będzie powstanie parkingu w systemie P&R na 225 miejsc parkingowych, 

w tym 8 przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych i 40 przeznaczonych dla rowerów oraz 

4 perony autobusowe i poczekalnia – wartość projektu (po przetargu) 6.763.530,00 zł, w tym 

dofinansowanie 4.624.070,13 zł;  realizacja 2018 - 2020 r.; 

2) „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT  – kolejny etap” - 

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3.2 

„Mobilność miejska w ramach ZIT”. W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn zostanie 

wykonane 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstanie także  6 punktów Bike & Ride – każdy z 

10 miejscami postojowymi oraz dwa punkty serwisowe wyposażone w pompkę do roweru, 

zestaw narzędzi, a także w ławkę – jako miejsce odpoczynku – wartość projektu (po przetargu) 

18.978.770,20,82 zł w tym dofinansowanie 6.903.465,45 zł; realizacja 2018 - 2020 r.; 

3) „Moje kompetencje – mój sukces” w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 

regionu, Działanie 10.2 Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych, 

RPO WM 2014 – 2020. Celem projektu jest przeszkolenie 24 uczestników w wymiarze 180h 

z języka angielskiego. Projekt realizowany w partnerstwie z firmą pn. Witold Szaszkiewicz 

Centrum Edukacyjne IDEA w Krakowie – udział bez kosztowy; 

4) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn”; RPO WM 2014 – 2020, Działanie 4.3. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”. W ramach projektu na terenie gminy Nadarzyn 

zostanie wymienionych 28 starych, nieefektywnych źródeł na nowe efektywne 

niskoemisyjne oraz prace termomodernizacyjne (docieplenie ścian, stropów, wymiana 

stolarki okiennej i drzwiowej) w 9 gospodarstwach domowych – wartość projektu 

936.336,05 zł, w tym  dofinansowanie 540.752,82 zł. 
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Projekty, na które w 2019 r. złożono wnioski o dofinansowanie (wyniki konkursów w 2020 r.) 

1. Ograniczenie zanieczyszczeń w Gminie Nadarzyn” RPO WM 2014 – 2020, Działanie 4.3. 

Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza; 

2. „Cegiełka edukacyjna dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn”; RPO WM 2014 – 2020, 

Działanie 10.1.2. Edukacja ogólna w ramach ZIT; 

3. „Maluch+ 2020” – moduł 1b – dostosowanie pomieszczenia na salę oddziału żłobkowego - 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki; 

4. Maluch+ 2020 – moduł 2 – funkcjonowanie 16 miejsc opieki dla dzieci Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki; 

5. Gimnastyka korekcyjna 2020 – zajęcia sportowe dla uczniów szkół  Gminy Nadarzyn - 

Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

6. Umiem pływać 2020 - zajęcia sportowe dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn– Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; 

Postępowania w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro prowadzone są w 

UG Nadarzyn przez komisję przetargową. Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 

20 maja 2018 r., powołano 5 stałych komisji przetargowych, obejmujących zakres przedmiotowy 

zależnie od merytorycznego zakresu postępowania. Powołano komisję ds. inwestycyjnych, komisję 

ds. rolnictwa, ochrony środowiska i gospodarki, komisję ds. oświatowych, komisję ds. 

informatycznych i administrowania siecią oraz komisję ds. finansowych.  

W 2019 r. przeprowadzonych zostało łącznie 26 postępowań (z czego 5 unieważniono z powodu nie 

złożenia oferty, z powodu złożenia oferty przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację zadania 

lub z powodu nie złożenia oferty nie podlegającej odrzuceniu). Spośród 21 postępowań 

przetargowych 13 dotyczyło robót budowlanych (o łącznej wartości 22 691 844,60 zł), 7 

postępowań - usług (o łącznej wartości 5 790 548,60 zł) a jedno postepowanie dotyczyło dostawy o 

wartości 929.880 zł brutto.  

 

Postępowania przeprowadzone w 2019 roku w zakresie zamówień publicznych  

powyżej 30.000 euro zakończone zamówieniem: 

Roboty budowlane 

1.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ 
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projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i 

infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 

Część nr 2 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 1220,00 m w 

zakresie zaprojektowania i budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

m. Walendów; Cena oferty: 2.078.700,00 zł 

2.  Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie gminy Nadarzyn 

w 2019 roku, w tym: 

Część nr 1. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie 

Gminy Nadarzyn w 2019 roku w zakresie wzmocnienia tłuczniem kamiennym kwarcytowym 

sortowanym w ilości całkowitej 2500 ton z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem 

mechanicznym; Cena oferty:  230.625,00 zł 

Część nr 2. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie 

Gminy Nadarzyn w 2019 roku w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem 

do 10km, wzmocnienia tłuczniem betonowym sortowanym w ilości całkowitej 3000 ton z 

dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym; Cena oferty: 166.050,00 zł  

3.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT - kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. Mazowieckiego na lata 2014-2020, Osi 

Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 – Redukcja emisji 

zanieczyszczeń powietrza, Poddz. 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ projektów: 

Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej -ZIT: Ścieżki i infrastruktura 

rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - 

Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z 

infrastrukturą towarzyszącą w m. Młochów – Krakowiany; Cena oferty: 4.000.000,00 zł  

4.  Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego: 

Część nr 1: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Walendów ul. 

Sadowa; Cena oferty: 73.499,88 zł 

Część nr 2: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Wola 

Krakowiańska ul. Przytulna; Cena oferty: 74.449,44 zł 

Część nr 3: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Rusiec ul. 

Środkowa; Cena oferty: 157.441,23zł 

Część nr 4: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Wolica, ul. 

Pastelowa; Cena oferty: 23.324,49 zł 

Część nr 5: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Rozalin ul. 
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Kawalerska; Cena oferty: 38.500,00 zł 

Część nr 6: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. 

Graniczna; Cena oferty: 31.365,00 zł 

Część nr 7: Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia ulicznego Nadarzyn ul. 

Babiego Lata; Cena oferty: 96.078,00 zł 

Część nr 8: Przebudowa drogi gminnej w zakresie podwieszenia przewodu i opraw oświetlenia 

ulicznego Strzeniówka ul. Kukułki; Cena oferty: 18.450,00 zł  

5.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi PriorytetowejIV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ 

projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i 

infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 1740,00 m w 

zakresie zaprojektowania i budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

m. Nadarzyn; Cena oferty: 2.300.000,00 zł  

6.  Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn  w zakresie  

ułożenia warstwy z destruktu  i powierzchniowego zamknięcia lub alternatywnie nawierzchni z 

mas mineralno-asfaltowych z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym 

oraz jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni; Cena oferty: 1.063.950,00 zł 

7.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 – Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ 

projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i 

infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, z podziałem na: 

Część nr 1: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy ścieżek 

rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś; Cena oferty: 4.669.698,00 zł 

Część nr 2 - Przebudowa dróg powiat. i gminnych w zakresie budowy ścieżek rowerowych 

wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – Urzut; Cena oferty: 5.000.000,00 zł 

8.  „Rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub 

turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie 

na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” 
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objętego PROW na lata 2014 – 2020, w tym: 

Część nr 1: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o 

nr ew. 947 i 949 w m. Strzeniówka; Cena oferty: 710.000,00 zł 

Część nr 2: Zagospodarowanie terenu zewnętrznego w zakresie małej architektury na działce o 

nr ew. 88 w m. Stara Wieś; Cena oferty: 290.000,00 zł 

9.  Roboty remontowe, ogólnobudowlane w placówkach należących do Gminy Nadarzyn, w tym: 

Część nr 1 – Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej w 

Nadarzynie; Cena oferty: 33.405,87 zł 

Część nr 2 – Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej w 

Kostowcu; Cena oferty: 42.990,73 zł 

Część nr 3 – Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku Szkoły Podstawowej w Woli 

Krakowiańskiej; Cena oferty: 21.287,25 zł 

Część nr 4 – Roboty remontowe, ogólnob. w budynku SP w Ruścu; Cena oferty: 42.915,60 zł 

Część nr 5  – Roboty remontowe, ogólnobudowlane w budynku Przedszkola Publicznego w 

Nadarzynie; Cena oferty: 34.874,36 zł  

10.  „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT kolejny etap”, 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej IV – Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 

4.3 - Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Podziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w 

ramach ZIT, Typ projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - 

ZIT: Ścieżki i infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego: Przebudowa dróg powiatowych i gminnych w zakresie budowy 

ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Urzut - Rozalin (Urzut ul. 

Promyka od granicy robót S8 - do granicy gminy, Rozalin Kostowiec: ul. Przemysłowa od 

granicy robót S8  do ścieżki z etapu I); Cena oferty: 897.900,00 zł  

11.  Budowa boiska wielofunkcyjnego w m. Wolica, gmina Nadarzyn; Cena oferty: 268.190,75 zł  

12.  Remont nawierzchni bitumicznej odcinków dróg gminnych ul. Brzozowej w Kajetanach  i ul. 

Długiej w Wolicy; Cena oferty: 384.375,00 zł  

13.  Budowa oświetlenia ulicznego Młochów-Wola Krakowiańska; Cena oferty: 213.774,00 zł  

Usługi 

1.  Bankowa obsługa budżetu Gminy Nadarzyn i jednostek organizacyjnych gminy w latach 2019 

-2022; Cena-koszt obsługi bankowej: 251.168,38 zł 
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2.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z tworzeniem  i prowadzeniem Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; Cena oferty: 3.535.422,84 zł 

3.  Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego - Gminy Nadarzyn, z podziałem na: 

Część nr 1: Ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie sprzętu elektronicznego 

od wszystkich ryzyk; Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej. Cena oferty: 279.069,00 

Część nr 2: Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych 

OC komunikacyjne), Ubezpieczenie od uszkodzenia oraz kradzieży pojazdów Auto Casco 

AC/KR, Ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków kierowców i pasażerów 

(NNW), Ubezpieczenie assistance. Cena oferty: 149.412,00 zł 

Część nr 3: Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma 

bezimienna), Ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków członków OSP (forma 

imienna); Cena oferty: 6.408,00 zł 

4.  Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn do placówek 

oświatowych oraz powrót do domu w roku szkolnym 2019/2020; Cena oferty: 320.803,20 zł  

5.  Udzielenie kredytu długoterminowego dla Gminy Nadarzyn w wysokości 6 500 000,00 zł na 

pokrycie deficytu budżetowego i na rozchody budżetu; Cena oferty: 530.896,73 zł 

6.  Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób  na  

rzecz  Gminy Nadarzyn,  za częściową odpłatnością Gminy Nadarzyn na terenie Gminy 

Nadarzyn, Gminy Brwinów i Gminy Michałowice; Cena oferty: 351.020,25 zł  

7.  Konserwacja urządzeń oświetlenia ulic Gminy Nadarzyn, naprawa istniejących urządzeń, 

odtwarzanie zniszczonych w kolizji i zdarzeniach losowych elementów oświetlenia; Cena 

oferty: 366.348,20 zł 

Dostawy 

1.  Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 dla OSP w Nadarzynie 

Cena oferty: 929.880,00 zł 

 

Postępowania przeprowadzone w 2019 roku w zakresie zamówień publicznych  

powyżej 30.000 euro – unieważnione (raz lub dwukrotnie): 

1.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ 

projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej-ZIT: Ścieżki i 
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infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego: 

Część nr 1 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 1740,00 m w 

zakresie zaprojektowania i budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

m. Nadarzyn (ceny oferty przewyższała kwotę zaplanowaną na sfinansowanie). 

2.  Odbiór i zagospodarowanie odp. komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych (unieważniono dwukrotnie: z powodu niezłożenia oferty oraz z 

powodu ceny oferty, która przewyższała kwotę zaplanowaną na sfinansowanie). 

3.  Zaprojektowanie i rozbudowa konstrukcji mostu na rzece Utrata dla ścieżki rowerowej i 

chodnika wraz z ich realizacją w ciągu drogi gminnej ul. Brzozowej w Walendowie (nie 

złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 

4.  Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów (cena oferty przewyższała kwotę, 

zaplanowaną na sfinansowanie zamówienia). 

5.  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn w roku 2020 (nie złożono 

żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu). 

 

GMINNE INWESTYCJE 

Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2019 

Lp. Nazwa zadania Opis 

1. Budowa ścieżek 

rowerowych  

Stara Wieś (przy ulicach: Pieczarkowa, Brwinowska, Głogowa, 

Jemiołowa, Grodziska – łącznie ok. 2980 mb); wyznaczenie ścieżki 

rowerowej po przez zmianę stałej organizacji ruchu przy ulicach: 

Jemiołowa, Brwinowska, Tarniny (łącznie ok. 1744 mb) 

Place postojowe przy ulicach: Brwinowska, Pieczarkowa, Jemiołowa 

Rozalin - wyznaczenie ścieżki rowerowej o długości ok 1330 mb  

poprzez zmianę stałej organizacji ruchu ul. Przemysłowej   

Urzut - Promyka (łącznie ok. 975 mb). 

2. Kanalizacja 

sanitarna w 

miejscowości 

Rozalin Etap II 

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rozalin obejmująca 

odcinek ulicy Młochowskiej oraz Chmielna, Żytnia, Jagodowa, odcinek 

ul. Urocza, Migdałowa, Przemysłowa (odcinek) - o łącznej długości ok. 

3596 mb). 

. Zagospodarowanie 

terenu 

Inwestycja obejmowała uporządkowanie terenu, pielęgnację 

zadrzewienia (zieleni), nasadzenia krzewów i drzew oraz urządzenie 
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zewnętrznego w 

zakresie małej 

architektury na 

działce 947 i 949 

w m. Strzeniówka 

zieleni/trawników; budowę placu zabaw wraz z budową nawierzchni 

bezpiecznej poliuretanowej dwuwarstwowej wylewanej wraz z  

systemowym panelowym ogrodzeniem placu zabaw; dostawę i montaż 

ławek, koszy na śmieci, zestawu biwakowego; tablic informacyjnych 

(regulaminowych); budowę flowparku wraz z systemowym ogrodzeniem 

panelowym; wykonanie terenu rekreacyjnego; wykonanie utwardzenia 

terenu (dojścia, chodniki, ciągi piesze). 

8. Zagospodarowanie 

terenu 

zewnętrznego w 

zakresie małej 

architektury na 

działce o nr ew. 88 

w m. Stara Wieś 

Inwestycja obejmowała budowę toru rowerowego (pumptrack) o 

konstrukcji i nawierzchni bitumicznej wraz z utworzeniem placu 

odpoczynku; dostawę i montaż ławek, koszy na śmieci, stojaka na 

rowery, tablic informacyjnych (regulaminowych); wykonanie 

utwardzenia terenu (dojazdy, parkingi) o nawierzchni z kostki 

betonowej; odtworzenie trawnika i założenie trawnika nowego na 

skarpach toru pumptruck. 

9. Budowa boiska 

wielofunkcyjnego 

w m. Wolica, 

gmina Nadarzyn 

Powstało boisko wielofunkcyjne do koszykówki i siatkówki o wymiarach 

32x19m nawierzchnia poliuretanowa (przepuszczalna) na podbudowie z 

kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie wraz z niezbędnymi 

elementami wyposażenia boiska. 

10. Budowa altany 

drewnianej wraz z 

dostawą ławek 

parkowych w m. 

Wolica  

Wolnostojąca parterowa altana rekreacyjna o powierzchni użytkowej: 

30,34 m2. 

 Budowa 

Flowpark'u w 

miejscowości 

Stara Wieś 

Zestaw  do ćwiczeń treningowych typu Flowpark zajmujący 

powierzchnię - 104,04 m2; Zestaw składa się m.in. z różnorodnych 

drabinek, drążków, lin i poręczy. 

 Przebudowa ulicy 

w zakresie 

budowy 

oświetlenia 

drogowego  

Walendów, ul. Sadowa - 12 słupów oświetleniowych; 

Wola Krakowiańska, ul. Przytulna - 12 słupów oświetleniowych; 

Rusiec, ul. Środkowa - 29 słupów oświetleniowych; 

Wolica, ul. Pastelowa - 4 słupy oświetleniowe; 

Rozalin, ul. Kawalerska – 7 słupów oświetleniowych; 

Nadarzyn, ul. Graniczna - 5 słupów oświetleniowych; 

Nadarzyn, ul. Babiego Lata - 19 słupów oświetleniowych; 
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Strzeniówka, ul. Kukułki - przebudowa w zakresie podwieszenia 

przewodu i opraw oświetlenia ulicznego (6 sztuk); 

 Zaprojektowanie i 

budowa 

oświetlenia 

ulicznego 

Kajetany, ul. Rosy - 10 słupów oświetleniowych; 

Nadarzyn, łącznik Pl. Poniatowskiego – Pastewnik - 7 słupów 

oświetleniowych; 

Stara Wieś, ul. Bracka - 8 słupów oświetleniowych; 

 

Inwestycje rozpoczęte w 2019 kontynuowane w 2020 roku 

Lp. Nazwa zadania Opis 

1. Budowa ścieżek 

rowerowych 

 

Młochów – Krakowiany do granicy z gminą Tarczyn (łączna długość ok 

3582,2m) 

Nadarzyn - styk ze ścieżką z etapu I Pl. Poniatowskiego do ul. Kościelnej, 

oraz przy ulicach: Kościelna, Warszawska, Sitarskich, Przejazdowa, 

Pruszkowska, Wierzbowa styk ze ścieżką z etapu I (długość łączna ok 

1740m) 

Walendów, ul. Nad Utratą od istniejącej ścieżki na skrzyżowaniu z drogą 

gminną do styku ze ścieżką na węźle Paszków (S8) - długość ok 1220m 

Stara Wieś – Urzut, przy ulicach: Grodziska (od granicy gminy do ul. 

Poziomkowej),  Poziomkowa; od ul. Grodziskiej  do cieku Mrówka; W 

Urzucie od cieku Mrówka do ul. Promyka (łączna długość ok 4641,07m) 

2. Zaprojektowanie 

i budowa 

parkingu w 

ramach projektu 

Parkuj i Jedź w 

Gminie 

Nadarzyn  

Zakres prac obejmował m.in. ogrodzenie parkingu dla samochodów 

osobowych na około 225 miejsc z wydzielonymi miejscami postojowymi 

dla niepełnosprawnych; budowę sześciostanowiskowego dworca 

autobusowego zadaszonego z peronami dla obsługi pasażerów; 40 miejsc 

postojowych dla rowerów pod zadaszeniem; punkt ładowania pojazdów z 

napędem elektrycznym wraz z dostawą wyposażenia i niezbędną instalacją; 

energooszczędne oświetlenie terenu parkingu, dworca autobusowego, 

poczekalni, sanitariatów, automatu do sprzedaży biletów i bankomatu; 

odwodnienie terenu poprzez wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej 

do odbioru wód odpadów z terenu parkingu oraz połaci dachowych; 

instalacje wodociągowe, kanalizacji sanitarnej; budowa ujęcia wód 

opadowych z terenu objętego opracowaniem oraz terenu Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Nadarzyn i ul. Granicznej wraz z przebudową rowu 

melioracyjnego; instalację monitoringu wraz z serwerem umożliwiającym 
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łączność z istniejącym systemem monitoringu; dostawę i montaż 

elementów małej architektury: kosze, ławki; oznakowanie i wyposażenie 

peronów przystankowych; oznakowanie terenu; wykonanie przebudowy 

skrzyżowania ul. Granicznej z drogą powiatową ul. Mszczonowską oraz   

ul. Tulipanową. 

 

GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

W 2019 r. w zakresie geodezji i gospodarki przestrzennej realizowano m.in. zadania z 

zakresu użytkowania wieczystego, mienia gminnego (ustanawiania służebności, nabywania mienia 

na rzecz gminy, zbywania mienia komunalnego, najmu i dzierżawy, użyczenia nieruchomości, 

regulacji stanu prawnego nieruchomości), regulacji nazw ulic oraz numeracji porządkowej, 

podziałów geodezyjnych gruntu oraz rozgraniczeń. Ponadto prowadzono procedury dotyczące zmian 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego i studium gminy, wydawano wypisy i 

wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, prowadzono sprawy związane z 

ustalaniem opłaty, tzw. renty planistycznej. 

Użytkowanie wieczyste - prowadzono postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności; aktualizowano wykaz użytkowników wieczystych, wprowadzano 

dane dotyczące użytkowania wieczystego do systemu „Użytkowanie”; wysłano informacje 

dotyczące wysokości opłaty rocznej dla nowych użytkowników wieczystych. 

Mienie gminne – w 2019 r. - prowadzono 5 postępowań dotyczących ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Nadarzyn; wszczęto 21 w sprawie 

zezwolenia na lokalizację i umieszczenie urządzeń w działkach stanowiących własność gminy lub 

będących pod jej zarządem; prowadzono 27 postepowań, a 7 zakończono aktem notarialnym, w 

sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz gminy działek drogowych; złożono do Wojewody 

Mazowieckiego  łącznie 14 wniosków w sprawie nabycia nieruchomości na rzecz gminy Nadarzyn; 

podjęto działania w sprawie nabycia na rzecz gminy nieruchomości od Krajowego Ośrodka 

Wsparcia Rolnictwa (w tym działki nr ew. 181/5 położonej we wsi Kajetany w celu budowy placu 

zabaw i obiektu rekreacyjno – sportowego;  zakończono 1 postępowanie w sprawie zniesienia 

współwłasności nieruchomości położonej w Nadarzynie, a także 1 postępowanie w sprawie 

sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej własność gminy.  

Przygotowano i zawarto 20 umów dzierżawy, 6 umów najmu oraz 5 umów użyczenia nieruchomości 

stanowiących własność gminy Nadarzyn. Prowadzono weryfikację zawiadomień sądowych 

dotyczących ksiąg wieczystych (51 spraw); złożono 96 wniosków wieczystoksięgowych 

(zakończono 67 postępowań) w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości Gminy Nadarzyn. 

Złożono także 35 wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów w celu aktualizacji danych oraz 
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3 wnioski do ewidencji gruntów o ujawnienie podziałów nieruchomości. Zakończono 1 

postępowanie o stwierdzenie, że nieruchomość stanowi mienie gromadzkie.  

Regulacja nazw ulic oraz numeracji porządkowej – zmieniano adresy dla nowych ulic,  

aktualizowano wykazy ulic, zamawiano tablice uliczne i zlecano ich zamontowanie. Ponadto 

wydano 307 zaświadczeń o nadaniu i zmianie numerów porządkowych, współpracowano z Policją, 

Strażą Gminną, Komornikami, Pocztą, Nadzorem Budowlanym w sprawie numeracji porządkowej, 

prowadzono aktualizację mapy zgodnie z nowymi ulicami i adresami dla poszczególnych wsi. 

W 2019 r. przygotowano projekty i zrealizowano 16 uchwał w sprawie nadania nazw ulicom: w 

Ruścu (ul. Dynastii), w Woli Krakowiańskiej (ul. Biesiadna, ul. Gościnna, ul. Przytulna) w 

Młochowie (ul. Miętowa), w Starej Wsi (ul. Białej Brzozy, ul. Srebrnej Wierzby, ul. Bagnista, ul. 

Słowika, ul. Wakacyjna), w Urzucie (ul. Lawendy), w Strzeniówce (ul. Przy Lesie), w Wolicy (ul. 

Sekretna, ul. Bluszczowa), w Kajetanach (ul. Nawłociowa, ul. Leśnej Krainy), a także 2 uchwały w 

sprawie zmiany nazwy ulicy. 

Podziały geodezyjne gruntu oraz rozgraniczenia - prowadzono 80 postępowań o wydanie 

postanowienia w sprawie podziału nieruchomości (w tym 8 z 2018 r.); 5 postepowań w sprawie 

podziału nieruchomości poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydano 57 

decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz 3 postanowienia dotyczące zawieszenia 

postępowania w ww. sprawie. Wszczęto 1 postępowanie rozgraniczeniowe i kontynuowano 3 

postępowania prowadzone w latach poprzednich. 

W 2019 r., w Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prowadzone było 19 procedur 

planistycznych, związanych ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

obejmujących 36 obszarów. Przygotowano także Uchwałę VI.60.2019 z dn. 27 lutego 2019 r. (z 

zmianą) w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium (dotyczącą 23 obszarów w 

Gminie). 

W ciągu roku wydano 748 wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla 2440 działek, a także 7 wypisów ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Gminy dla 104 działek. 

Do urzędu wpłynęło 699 aktów notarialnych, które przeanalizowane zostały pod kątem „renty 

planistycznej”, w wyniku czego wszczęto 10 postępowań administracyjnych, w celu naliczenia opłat 

wydano 10 decyzji ustalających jednorazową opłatę na łączną kwotę 34.267,00 zł.  

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn realizowane w roku 2019 przez Referat Geodezji i Gospodarki 

Przestrzennej: 

1. Uchwała Nr VI.59.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie warunków 

udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty 
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jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej. 

2. Uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego (łącznie 5 w 2019 r., z czego dwie dotyczyły część wsi Wolica oraz po jednej 

uchwale dotyczącej części wsi: Młochów, Stara Wieś i Strzeniówka) 

3. Uchwały w sprawie zakończenia procedur planistycznych (łącznie 7 uchwał kończących w 2019 

r. procedury planistycznie rozpoczęte w latach 2014-2017, dla różnych obszarów w 5 

miejscowościach, tj.: Stara Wieś, Nadarzyn, Wolica, Parole, Rusiec. 

4. Zrealizowano 7 uchwał (w tym 6 z poprzednich lat) w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie 

umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych w 6 

miejscowościach, tj. w: Krakowianach, Nadarzynie, Urzucie, Rozalinie, Ruścu i Starej Wsi). 

5. Zrealizowano łącznie 18 uchwał w sprawie nazewnictwa ulic w 8 miejscowościach. 

6. Zrealizowano Uchwałę Nr XXXIII.413.2017 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23.08.2017 r. 

dotyczącą oddania w tryb bezprzetargowy w odpłatne użytkowanie nieruchomości stanowiących 

własność Gminy Nadarzyn na rzecz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, tj. działek w Parolach, 

Rozalinie i Urzucie. 

7. W toku realizacji są 4 uchwały na nabycie na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek w Kajetanach, Walendowie oraz Strzeniówce. 

8. W toku realizacji jest 1 uchwała z lat poprzednich dot. sprzedaży przetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (dz. 925, 926/1, 2033). 

9. Zrealizowano 3 uchwały dotyczące dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Nadarzyn, (działki w Nadarzynie) pod „paczkomat”, na cele techniczne związane z eksploatacją 

posadowionej na gruncie stacji bazowej telefonii cyfrowej oraz na potrzeby oczyszczalni 

ścieków w Nadarzynie. 

10. W toku realizacji jest uchwała dotyczącej odpłatnej służebność przesyłu na nieruchomości 

stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (w Nadarzynie – Uchwała Nr.XIV.178.2019 Rady 

Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 2019 r.). 

11. Zrealizowano 4 uchwały w sprawie najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Nadarzyn (dotyczy: najmu pomieszczeń w  Szkole Podstawowej w Nadarzynie, w Szkole 

Podstawowej w Ruścu oraz w Urzędzie Gminy Nadarzyn – na potrzeby Poczty Polskiej). 

12. Zrealizowano uchwałę w sprawie zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn 

(w Nadarzynie).  

13. W trakcie realizacji jest Uchwała Nr XIV.177.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 

2019r. w sprawie zbycia nieruchomości (w Nadarzynie) stanowiących własność gminy.  
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14. W trakcie realizacji jest Uchwała Nr.XIV.178.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 września 

2019 r. w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu nieruchomości (w Nadarzynie) 

stanowiącej własność gminy. 

15. W trakcie realizacji jest Uchwała Nr.VII.245.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 

2019 r. w sprawie. zbycia nieruchomości gruntowej (w Ruścu) stanowiącej własność gminy. 

16. W trakcie realizacji jest Uchwała Nr.XV.206.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 

października 2019 r. w sprawie przekazania w formie darowizny na cele publiczne (Powiat 

Pruszkowski) nieruchomości stanowiących własność gminy Nadarzyn (działki w Strzeniówce 

oraz w Kajetanach).  

 

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy 

Nadarzyn stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2018 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 

31.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (pzp) 

Gminy Nadarzyn na lata 2019-2021.  

Na koniec 2019 r.  w zasobie gminy znajdowały się: 

1. Nieruchomości stanowiące własność Gminy – 149,94285 ha, w tym 143,8881 ha dróg (bez 

oddanych w użytkowanie). 

2. Nieruchomości w użytkowaniu wieczystym Gminy  - 21,0435 ha. 

3. Nieruchomości stanowiące współwłasność – 0,7252 ha (powierzchnia we własności 0,5692 ha). 

4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 6,6346 ha.  

5. Nieruchomości przekształcone z prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego na cele 

mieszkaniowe w prawo własności na podstawie art. 4 ust. w związku z art. 1 Ustawy z dnia 20 

lipca 2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów -  6,05475 ha  

6. Nieruchomości oddane w użytkowanie – 101,0499 ha 

7. Nieruchomości oddane w dzierżawę (brano pod uwagę powierzchnię całych działek 

ewidencyjnych, nawet w przypadku gdy oddano w dzierżawę tylko część działki) – 74,1397 ha. 

Plan Wykorzystania Zasobów przewidywał  nabywanie do zasobu nieruchomości służące realizacji 

zadań własnych i zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. W 2019 r. 43 nieruchomości 

przeszły na własność gminy w wyniku podziału nieruchomości, a ponadto gmina pozyskała w 

wyniku darowizny 14 nieruchomości drogowych. W PWZ zaplanowano, że zbywanie 

nieruchomości gminnych będzie się odbywać zgodnie z przeznaczeniem w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach realizacji wniosków w sprawie ich nabycia i 

decyzji Rady Gminy. W 2019 r. w drodze przetargu nieograniczonego, po uzyskaniu zgody Rady 

Gminy sprzedano 1 nieruchomość. Założono, że w wyniku przekształcenia nieruchomości oddanych 
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w użytkowanie wieczyste zabudowanych na cele mieszkaniowe z dniem 1 stycznia 2019 r., 

przekształci się we własność około 200 nieruchomości, jednak w wyniku bardziej ścisłej 

interpretacji przepisów przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności uległo 

136 nieruchomości.  Ponadto w PWZ  zapisano, że nieruchomości, które nie będą zagospodarowane 

na cele inwestycyjne będą udostępniane na warunkach określonych w umowie lub decyzji 

administracyjnej. W szczególności będą oddawane w  dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie 

oraz obciążane służebnościami przesyłu. W ramach realizacji w/w zadania w 2019 r. zawarto 20 

umów dzierżaw/najmu. 

 PWZ zakładał, że wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu wyniosą w 2019 r. około 80 000 zł. W 2019 r. wydatki na: usługi 

geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe (wnioski wieczystoksięgowe, 

odpisy z ksiąg wieczystych) wyniosły 114 119,55 zł. 

 Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2019 r.  

zaplanowano dochód w wysokości 200 000 zł przy założeniu, że Rada Gminy udzieli 70% 

bonifikaty, co zachęci dotychczasowych użytkowników wieczystych do uiszczenia opłaty z góry za 

20 lat. W związku z faktem, że Rada Gminy Uchwałą Nr VI.59.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w 

sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od 

opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów 

stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz ustalenia stawki procentowej udzieliła bonifikaty w 

wysokości 99 % wpływy z tego tytułu wyniosły 20 312,64 zł. 

Na 2019 r. zaplanowano również uzyskanie dochodu w wysokości około 400 000 zł z dzierżaw i 

najmów, uzyskano z tego tytułu 415 534,79 zł. Na 2019 r. szacowano uzyskanie dochodu ze zbycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania na poziomie 350 000 zł, z uwagi na fakt, że sprzedano 

tylko jedną z dwóch przeznaczonych do zbycia nieruchomości zrealizowano dochód z tego tytułu w 

wysokości 138 730,00 zł. 

 Ponadto PWZ zawierał program zagospodarowania nieruchomości zasobu, w ramach którego 

przewidywano  m. in. gospodarowanie  zasobem  nieruchomości  zgodnie  z  zasadami  racjonalnej 

gospodarki, na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  uwzględniając w  pierwszej 

kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację inwestycji gminnych.  

Gospodarowanie zasobem w 2019 r. odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w 

programie zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA  

W zakresie rolnictwa w 2019 r. prowadzono m.in. stałą współpracę z Mazowieckim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, a także z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną 
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Nadarzyn oraz sołtysami i radami sołeckimi w realizacji zadań przyjętych przez Komisję Rolną i 

Ochrony Środowiska (np. przy organizacji szkoleń i wyjazdów szkoleniowych rolników, czy 

prezentacji gospodarstw podczas dożynek); prowadzono również współpracę z Biurem Powiatowym 

Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa i 

planów rozwoju obszarów wiejskich; uczestniczono w pracach komisji powołanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego, do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działań specjalnych 

produkcji rolnej spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (udzielano 

pomocy rolnikom w wypełnianiu wniosków o szacowanie szkód, ustalano wysokości szkody 

poprzez lustracje na miejscu w każdym gospodarstwie – zwizytowano łącznie 40 gospodarstw, 

sporządzono 7 protokołów  z oszacowania szkód spowodowanych wystąpieniem przymrozków 

wiosennych oraz 33 protokoły z oszacowania szkód spowodowanych przez suszę). 

W zakresie ochrony środowiska, m.in. prowadzono stałą współpracę z instytucjami działającymi w 

zakresie ochrony środowiska - MWIOŚ, Urząd Wojewódzki w Warszawie, GUS, Starostwo 

Powiatowe w Pruszkowie, Rejonowa Straż Pożarna w Pruszkowie, Straż Gminna w zakresie 

obowiązków ustawowych (statystyka, procedury administracyjne i sprawy o wykroczenia) oraz w 

związku ze zgłoszeniami mieszkańców w sprawach interwencji; organizowano i nadzorowano 

odbiór padliny zwierzęcej z terenu gminy; zakupiono 5 sztuk czujników zanieczyszczeń powietrza 

wraz z tablicami wyświetlającymi dane, nadzór nad prawidłowym działaniem (które rozlokowano 

gminnych obiektach, tj. na budynku urzędu gminy, LO w Nadarzynie,  SP Rusiec, SP Wola 

Krakowiańska, SP Kostowiec) oraz 5 oczyszczaczy powietrza dla gminnych przedszkoli 

publicznych; prowadzono postępowania w sprawie: składowania odpadów, wydania opinii 

dotyczących zatwierdzenia projektu prac geologicznych, wydania opinii dotyczących pozwolenia na 

przetwarzania odpadów poza instalacjami; prowadzono kontrole nielegalnych wysypisk odpadów na 

terenach gminnych (zlecono uprzątnięcie łącznie 20 wysypisk); podejmowano różnorodne działania 

związane z funkcjonowaniem na terenie gminy sortowni odpadów HETMAN, tj. m.in. wizje lokalne 

w rejonie sortowni w celu oceny uciążliwości zapachowej (30 wizji), wysłano wniosek do MWiOŚ o 

przeprowadzenie kontroli na terenie instalacji na okoliczność powodowania uciążliwości 

zapachowych, wydano negatywną opinię w sprawie wydania pozwolenia zintegrowanego na 

prowadzenie instalacji dla kombinacji odzysku i unieszkodliwiania odpadów. 

Prowadzono również wizje lokalne, lustracje, interwencje oraz kontrole w sprawach nielegalnego 

zrzutu ścieków, zaśmiecania i składowania odpadów stałych, spalań odpadów, nadmiernego hałasu, 

emisji szkodliwych substancji chemicznych oraz innych uciążliwych działań (łącznie 20 interwencji 

i wizji lokalnych, również we współpracy ze Strażą Gminną, zakończonych skierowaniem sprawy 

do kontroli właściwych organów). 
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Prowadzono postępowania administracyjne oceniające wpływ inwestycji na środowisko wraz z 

procedurą przygotowującą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć; 

przyjmowano i weryfikowano wnioski o dofinansowanie usunięcia eternitu (wpłynęło 12 wniosków) 

oraz prowadzono aktualizację danych w internetowej „bazie azbestowej”, dotyczących ilości 

i występowania wyrobów azbestowych. Nadzorowano wykonania prac związanych z pielęgnacją 

zieleni na terenie Gminy Nadarzyn, w tym pielęgnację drzew pomnikowych. Prowadzono 

postępowania w sprawie wydania zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (wydano 36 decyzji, 

wystąpiono z 35 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do Starosty Powiatu 

Pruszkowskiego, wydano 14 zgód właścicielskich dla ogrodów działkowych, rozpatrzono 292 

zgłoszenia od osób fizycznych dotyczących zamiaru usunięcia drzew i krzewów, wydano 22 

zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu). Wykonano nowe nasadzenia wynikające 

z decyzji Starosty Pruszkowskiego – łącznie posadzono 431 szt. drzew. 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi m.in. prowadzono obsługę systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi (w tym, m.in. przygotowanie i wysłanie zawiadomień określających 

wysokość opłaty za odpady komunalne – 5431 oraz powtórnych zawiadomień określających 

wysokość opłaty za odpady – 604; weryfikacja deklaracji, naliczanie płatności; prowadzenie kontroli 

terenowych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, wydawanie worków do selektywnej 

zbiórki odpadów oraz tzw. pakietów startowych); prowadzono aktualny rejestr działalności 

regulowanej; przyjmowano wnioski z tytułu opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych.  

W zakresie gospodarki wodnej prowadzono m.in. postępowania administracyjne w sprawach 

naruszenia stosunków wodnych względem działek sąsiednich; wyjazdy interwencyjne w teren dla 

wyjaśnienia problemów zgłaszanych przez mieszkańców związanych z gospodarką wodną (45 

wyjazdów); oględziny w związku ze zgłaszanymi przypadkami przetamowań cieków przez bobry; 

prowadzono również ścisłą współpracę z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną w zakresie 

konserwacji urządzeń melioracji szczegółowej. 

W zakresie gospodarki – do 31 marca 2019 r. prowadzono sprawy związane m.in. z opieką, 

odławianiem, leczeniem i przewozem do schroniska bezdomnych zwierząt, zakupem karmy dla 

dziko żyjących kotów jak również elektronicznym znakowaniem psów i kotów odławianiem 

zwierząt (od 1 kwietnia 2019 r. zakres ten przeszedł w kompetencje Straży Gminnej w Nadarzynie). 

Nadzorowano sprawy związane z: dbaniem o czystość na kwaterach Żołnierzy Poległych cmentarza 

w Nadarzynie; gminnym targowiskiem; konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  

 

 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 r. 31 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn realizowane w roku 2019 przez Referat Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki: 

1) Uchwała Nr V.46.2019 (oraz uchwała zmieniająca) w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia 

zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody (uchwała dotyczyła drzewa z gatunku dąb 

szypułkowy, rosnącego przy Ośrodku Zdrowia w Młochowie, prace pielęgnacyjne zostały 

wykonane); 

2) Uchwała Nr V.50.2019 w sprawie zmiany „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji 

urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2017–2022” Przedsiębiorstwa 

Komunalnego Nadarzyn Sp. z o.o. w Nadarzynie 

3) Uchwała Nr VIII.90.2019w sprawie przekazania do zaopiniowania projektu Regulaminu 

dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Nadarzyn 

4) Uchwała Nr XI.128.2019 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Gminy Nadarzyn (w 

wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego należało podjąć nowe stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, tj. 19 zł dla osób zbierających odpady selektywnie, 

38 zł dla osób zbierających odpady, 9, 50 zł powyżej 5 osoby dla osób zbierających odpady 

selektywnie, 152 zł dla osób zbierających odpady selektywnie w domkach letniskowych, 304 

zł dla osób zbierających odpady nieselektywnie); 

5) Uchwała NR XIV.173.2019 w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Nadarzyn (uchwalony regulamin jest stosowany na bieżąco w ramach 

realizowanego przez gminę odbioru odpadów komunalnych. Na jego podstawie 

weryfikowane są nieprawidłowości w odbiorze odpadów dotyczące np: sposobu wystawiania 

pojemników na odpady, sposobu segregacji odpadów, terminu wystawiania odpadów; gmina 

wydaje nowym mieszkańcom pakiet startowy worków, harmonogram odbioru odpadów, 

informacje odnośnie segregacji odpadów; ponadto regulamin stanowi wytyczne dla Straży 

Gminnej w celu egzekwowania uprawnień kontrolnych wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach); 

6)  Uchwała Nr XIV.174.2019 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i 

zagospodarowania tych odpadów  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (na podstawie określonych w/w uchwale 

częstotliwościach odbioru odpadów komunalnych m.in. został utworzony harmonogram 

wywozu odpadów komunalnych; usprawniono przebieg rozpatrywania reklamacji 

dotyczących świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne; 
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umożliwiono mieszkańcom oddawania do PSZK-u gruzu i odpadów rozbiórkowych w ilości 

do 300 kg rocznie z remontu wykonywanego we własnym zakresie); 

7) Uchwała Nr XVI.217.2019 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody dębu 

szypułkowego rosnącego na działce nr ew. 208 w miejscowości Młochów – przy ul. 

Źródlanej (z uwagi na stan pomnika przyrody zagrażającego bezpieczeństwu dzieci 

uczęszczającego do Przedszkola Publicznego w Młochowie zlecono wykonanie ekspertyzy 

dendrologicznej drzewa, która potwierdziła jego poważną destabilizację u nasady pnia. To 

skutkowało koniecznością zniesienia ochrony przyrody z pomnika przyrody i w 

konsekwencji usunięciem drzewa). 

8) Uchwała Nr VII.83.2019 (wraz z dwiema zmianami) w sprawie przyjęcia programu opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nadarzyn w roku 2019 (gmina zobowiązana jest do corocznego opracowywania programu, 

na podstawie którego m.in. opiekuje się zwierzętami bezdomnymi poprzez np. poszukiwanie 

właścicieli czy umieszczanie zwierząt w schronisku, opiekuje się wolnożyjącymi kotami,  

opracowuje plan sterylizacji i kastracji zwierząt posiadających właściciela). 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W roku 2019 do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęły 1257 wniosków Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które były weryfikowane, przekształcane w 

formę elektroniczną i wysyłane do CEIDG. Wśród złożonych wniosków były: 136 wnioski o wpis, 

810 wniosków dotyczących zmiany wpisu, 148 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, 

75 wniosków o wznowienie działalności  gospodarczej, 88 wniosków o wykreślenie wpisu CEIDG. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 roku do urzędu wpływały wnioski dotyczące między 

innymi: wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zmiany danych w posiadanych 

zezwoleniach, rezygnacji z korzystania z zezwoleń, udostępniania danych o przedsiębiorcach 

posiadających zezwolenia, oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie 

posiadanych zezwoleń. Na podstawie złożonych wniosków, dla 7 podmiotów wydano 21 zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep), 

w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 7 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 

18%  z wyjątkiem piwa - 7  zezwoleń oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu - 7 zezwoleń. Dla 3 

podmiotów wydano 7 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w 

miejscu sprzedaży (gastronomia), w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 2 zezwolenia, o 

zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 2 zezwolenie, o zawartości powyżej 18% 

alkoholu - 3 zezwolenia. W ciągu roku wydano także 137 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż 

napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych  na terenie Gminy Nadarzyn, w tym: o 
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zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 88 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z 

wyjątkiem piwa - 36 zezwoleń, o zawartości powyżej 18% alkoholu - 13 zezwoleń. 

W 2019  roku wydano 6 decyzje administracyjnych wygaszających zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych z powodu  likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI, 

DOWODY OSOBISTE  I URZĄD STANU CYWILNEGO 

Wykonane zadania z zakresu ewidencji ludności 

1. Zameldowanie na pobyt stały (obywatele polscy i cudzoziemcy) ...................... 546 

2. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce obywateli polskich .................. 82 

3. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców ............................................... 446 

4. Wymeldowanie z pobytu stałego (obywatele polscy i cudzoziemcy) ….….…… 80 

5. Wymeldowanie z pobytu czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy) ……… 3 

6. Ilość udzielonych informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru  

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ……..………………………. 122 

7. Ilość wydanych zaświadczeń o zameldowaniu ……………...…………..…..…. 364 

8. Ilość wydanych zaświadczeń o braku osób zameldowanych pod adresem …...…. 76  

9. Przemeldowanie w obrębie gminy ……………………………………………….. 81 

10. Nadawanie na wniosek numeru PESEL .................................................................. 320 

Ponadto m.in. wszczęto 9 postępowań w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. Wydano: 9 

decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego; 1 decyzję umarzającą postępowanie 

o wymeldowanie z pobytu stałego. 

Sporządzano dla gminnych placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz dla 

Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie wykazy dzieci podlegających obowiązkowi 

szkolnemu; Przygotowano wykaz osób do kwalifikacji i rejestracji wojskowej na potrzeby obronne 

i wojskowe; Sporządzono dla Głównego Urzędu Statystycznego roczne sprawozdanie osób 

zameldowanych na pobyt czasowy posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców oraz osób 

przebywających czasowo poza granicami Polski; Sporządzano dla Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania ze zdarzeń z zakresu ewidencji ludności. 
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Przygotowano spisy wyborców w wyborach do Parlamentu Europejskiego w RP, zarządzonych na 

dzień 26 maja 2019 r. jak również w wyborach do Sejmu RP i Senatu RP, zarządzonych na dzień 

13 października 2019 r. 

 Wykonane zadania z zakresu dowodów osobistych 

Przyjęto 1498 wniosków o wydanie dowodu osobistego, natomiast wydano 1426 dowodów. 

Przyjęto 143 zgłoszenia o kradzieży, bądź zagubieniu dowodu osobistego; w Rejestrze Dowodów 

Osobistych unieważniono 1105 dowodów. Ponadto m.in. udostępniano dane z Rejestru Dowodów 

Osobistych i kopert dowodowych,  przesyłano do innych urzędów zleceń usunięcia niezgodności 

ujawnionych w Rejestrze PESEL,  usuwano niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych i 

sporządzano dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania 

w zakresie udostępnienia informacji z Rejestru Dowodów Osobistych. 

Wykonane zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 

W Rejestrze Stanu Cywilnego dokonano rejestracji: 34 aktów urodzenia; 113 aktów małżeństwa, 

w tym 9 aktów sporządzono w trybie szczególnym; 98 aktów zgonu. Przyjęto 8 oświadczeń o 

uznaniu ojcostwa, 1 oświadczenie o zmianie imienia dziecku. Wydano 9 decyzji w sprawie zmiany 

imienia i nazwiska. Dokonano 18 sprostowań błędów w aktach stanu cywilnego w ramach 

czynności materialno-technicznej. Dokonano 40 uzupełnień brakujących danych w aktach stanu 

cywilnego w ramach czynności materialno-technicznej. Przyjęto od nupturientów 95 zapewnień o 

nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz wydano 42 

zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto 

m.in. przyjęto 45 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, w tym 20 oświadczeń poza 

lokalem Urzędu Stanu Cywilnego; przyjęto 7 oświadczeń od małżonka rozwiedzionego o 

powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Wydano ogółem 1665 odpisów z 

akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). 

Poza wymienionymi m.in. przeniesiono 534 akty - migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg 

papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych,  nanoszono 

wzmianki w aktach stanu cywilnego mających wpływ na treść lub ważność aktu (126 wzmianek); 

usuwano niezgodności danych w rejestrze PESEL na podstawie akt stanu cywilnego.  

W 2019 r. przygotowano także uroczystość jubileuszową dla osób, które co najmniej 50 lat 

przeżyły w jednym związku małżeńskim. Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie nadane przez 

Prezydenta wręczono 11 parom jubilatów. 
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OŚWIATA 

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych żłobków, 

publicznych przedszkoli, szkół i ogniska opiekuńczo wychowawczego, funkcjonujących na terenie 

Gminy Nadarzyn sprawuje Gminny Zespół Oświatowy.  

Placówki oświatowe i jednostki opiekuńczo-wychowawcze w gminie Nadarzyn (publiczne): 

 Gminny Żłobek Nr 1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  

 3 publiczne przedszkola (w Nadarzynie, w Młochowie, w Wolicy),  

 5 publicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w 

Nadarzynie, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, Szkoła 

Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, Szkoła 

Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu, Szkoła Podstawowa w Młochowie), 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie z włączonymi klasami 

gimnazjalnymi, 

 Gminne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza”. 

Placówki niepubliczne: 

 Opiekun dzienny w Nadarzynie 

 Żłobek ”Alicja” w Rozalinie 

 Klub Dziecięcy "Bajkowy lasek" w Starej Wsi 

 Przedszkole Niepubliczne "Maluch" w Nadarzynie 

 Przedszkole Niepubliczne "Smyk" w Nadarzynie 

 Przedszkole Niepubliczne "Jupik" w Nadarzynie 

 Przedszkole Niepubliczne „Promienie” Fundacji STERNIK w Nadarzynie (placówka 

funkcjonowała do 24 czerwca 2019 r.) 

 Niepubliczne Przedszkole "Kubuś" 

 Przedszkole Niepubliczne "Nadzieja" Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia" w 

Walendowie 

 Przedszkole Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu 

 Niepubliczne Przedszkole "Bajkowy Lasek” w Starej Wsi 

 Przedszkole Niepubliczne  

"7 krasnoludków” w Młochowie 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Promienie” Fundacji STERNIK w Nadarzynie (placówka 

funkcjonowała do 24 czerwca 2019 r.) 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Pitagoras” w Nadarzynie 
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 Niepubliczne Gimnazjum „Promienie” Fundacji STERNIK w Nadarzynie (placówka 

funkcjonowała do 24 czerwca 2019 r.) 

 

W 2019 r. do szkół na terenie gmin uczęszczało łącznie 1844 dzieci, z czego 1780 do szkół 

publicznych. Do żłobków oraz przedszkoli – 913 wychowanków, przy czym oddziały przy 

publicznych szkołach podstawowych – 177, publiczne przedszkola – 245, żłobek publiczny – 72. 

W publicznych placówkach oświatowych w 2019 r. zatrudnionych było ogółem 320 nauczycieli, w 

tym 251 w pełnym wymiarze oraz 69 w niepełnym. Wśród kadry pedagogicznej 99% posiada 

wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Na 320 nauczycieli 136 osoby to 

nauczyciele dyplomowani, 74 – mianowani, 90 kontraktowi oraz 20 – stażyści.  

Pomoc materialna dla uczniów - w ramach realizacji przepisów prawa oświatowego m.in. 

dowożono lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów 

niepełnosprawnych oraz uczniów szkół podstawowych zamieszkałych w znacznym oddaleniu od 

szkół (w 2019 r. na ten cel wydatkowano ponad 760 000 zł); wspomagano uczniów w formie 

stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych (w 2019 roku złożono 9 wniosków o stypendium 

szkolne, kwota stypendium wynosiła od 120 zł  do 248 zł, w zależności od miesięcznego dochodu 

rodziny); udzielono wsparcia w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

”Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych;  z rządowego programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania" skorzystało 40 wychowanków szkół i placówek oświatowych zamieszkujących 

gminę Nadarzyn (dzieci otrzymywały w szkole ciepłe posiłki).  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2019 r., publicznym i niepublicznym szkołom udzielono na ten cel dotacji w łącznej 

wysokości 133 208,26 zł. 

Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na kształcenie, wychowanie, 

opiekę oraz bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych pokrywane są dochodów gminy. W 

2019 r. wydatki na oświatę - w tym również gminny żłobek, Ognisko „Tęcza” wyniosły 39 160 591 

zł (co stanowiło niemal 37 % wydatków bieżących gminnego budżetu). W 2019 r. subwencja 

oświatowa dla gminy Nadarzyn wyniosła 18 667 480,00 zł zł, co oznacza, że zabezpieczyła wydatki 

oświatowe tylko w ok. 49 %. Do wydatków bieżących na oświatę należy doliczyć także wydatki 

majątkowe – w 2019 r. była to kwota prawie 780 tys. zł. 

Realizacja uchwał w zakresie oświaty: 

1. Uchwała Nr V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. oraz Uchwała Nr 

XVI.216.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listopada 2019 r. – obydwie w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 
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publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn (uchwały umożliwiają sprawne i 

przejrzyste przeprowadzenie procesu rekrutacji w przedszkolach, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Nadarzyn). 

2. Uchwała Nr V.45.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie nadania 

imienia Szkole Podstawowej w Ruścu, ul. Osiedlowa 72 (szkoła otrzymała imię Marii 

Skłodowskiej-Curie; Społeczność Szkoły Podstawowej w Ruścu, w maju 2018 r. podjęła 

inicjatywę wyboru patrona szkoły. W niezależnych głosowaniach wzięli udział uczniowie klas I 

– VIII, rodzice, nauczyciele i pracownicy szkoły). 

3. Uchwała Nr VII.73.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn (na podstawie ustawy 

Przepisy wprowadzające prawo oświatowe, samorządy dokonując przekształceń szkół i 

likwidacji gimnazjów, ustaliły sieć szkół na określony okres  tj. od 1 września 2017 r.  do 31 

sierpnia 2019 roku, a tym samym istniała konieczność ustalenia planu sieci publicznych szkół 

podstawowych od 1 września 2019 r.). 

4. Uchwała Nr VII.74.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. oraz Uchwała Nr 

VIII.92.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 kwietnia 2019 r. - w sprawie zmiany uchwały Nr 

XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 sierpnia 2016 r., w sprawie organizacji 

wspólnej obsługi finansowo-księgowej, administracyjnej i organizacyjnej dla szkół i placówek, 

dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn (obydwie chwały były uchwałami 

porządkującymi w zakresie nazewnictwa placówek); 

5. Uchwała Nr VII.75.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie ustalenia 

wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu 

(zgodnie z art. 58 ust 1 ustawy z dnia 4 lutego 2011 roku o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, 

wysokość opłaty za pobyt dziecka  w żłobku utworzonym przez gminę, opłaty dodatkowej za 

pobyt przekraczający 10 godzin dziennie oraz maksymalną wysokość opłaty za wyżywienie 

ustala Rada Gminy w drodze uchwały. Opłaty za żłobek ustalone były przy powołaniu placówki 

i nie zmieniane od 2015 r.; wzrost opłat za pobyt dziecka w żłobku spowodowany został 

ogólnym wzrostem cen w kraju  za poszczególne usługi oraz towarów). 

6. Uchwała Nr IX.107.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 kwietnia 2019 r.; Uchwała Nr 

XIII.147.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. oraz Uchwała Nr XV.197.2019 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. – wszystkie w sprawie Regulaminu 

określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków 

do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia 

za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki 
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wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (uchwały przede wszystkim uelastyczniają 

przyznawanie składników wynagradzania nauczycieli). 

7. Uchwała Nr XIII.148.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia przekształcenia trzyletniego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w 

Nadarzynie w czteroletnie Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie (z dniem 

31 sierpnia 2019 r. działalność zakończyły gimnazja, a w dniu 1 września 2019 r. 

dotychczasowe trzyletnie licea ogólnokształcące i czteroletnie technika stały się odpowiednio 

czteroletnimi liceami ogólnokształcącym lub pięcioletnimi technikami, stąd konieczność 

podjęcia ww. uchwały); 

8. Uchwała Nr XIII.149.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

stwierdzenia zakończenia działalności dotychczasowego Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w 

Nadarzynie. 

9. Uchwała Nr XIII.150.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie 

tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych 

placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci sześcioletnie i dzieci 

młodsze zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których Gmina Nadarzyn jest organem 

prowadzącym (organ prowadzący został zobligowany do określenia tygodniowego 

obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli przedszkoli i innych placówek 

przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze z tym, że 

wymiar ten nie może przekroczyć 25 godzin). 

10. Uchwała Nr XV.196.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXI.270.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 października 2016 r., w 

sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo - księgowej, administracyjnej i organizacyjnej 

dla szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn (uchwała 

porządkująca - w związku z połączenia dwóch jednostek organizacyjnych gminy, tj. GOPS i 

GODM Tęcza, od 1 stycznia 2020 r. GZO przestało pełnić rolę jednostki obsługującej) 

11. Uchwała XVII.247.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie określenia 

planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 

pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i 

form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych 

prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku 2020 (projekt uchwały opracowano na podstawie 

wniosków dyrektorów szkół i placówek oświatowych). 

12. Uchwała XVII.248.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nadarzyn na rok szkolny 2019/2020 (art. 1 ustawy z 

dnia 16 października 2019 r. o zmianie ustawy – Prawo Oświatowe oraz niektórych innych 
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ustaw, który wszedł w życie 3 grudnia 2019 r. reguluje zasady zwrotu rodzicom kosztów 

przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół. Określa wzór na obliczenie kosztów 

jednorazowego przewozu. Jedną ze składowych jest średnia cena jednostki paliwa w danej 

gminie właściwego dla danego pojazdu. Ustawa zobowiązuje radę gminy do określenia w 

drodze uchwały, średniej ceny jednostki paliwa w gminie na każdy rok, uwzględniając ceny 

jednostki paliwa w gminie). 

 

 

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SOCJALNA 

Zadania gminy Nadarzyn z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Zasady przyznawania pomocy określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004r ze zm., według której „ pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której 

zadaniem jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, 

których nie są one w stanie pokonać wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. W 

ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ośrodek udzielał pomocy rzeczowej i 

finansowej na: dożywianie, zakup opału, odzieży na opłatę energii i czynszu. Ośrodek świadczył 

usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania, pomagał w staraniach o dom 

pomocy społecznej, schronisko, opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, organizował 

poradnictwo prawne i psychologiczne, współpracował z innymi instytucjami i organizacjami. 

GOPS realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania 

własne i zlecone wynikające z odrębnych przepisów, a także zadania przekazane Ośrodkowi przez 

Wójta do załatwiania w jego imieniu. Z zakresu zadań zleconych gminie zrealizowano zadania na 

kwotę 18 248,00 zł obejmując pomocą 38 osoby (opłacenie składki zdrowotnej za podopiecznych 

pobierających zasiłki stałe oraz pomoc dla cudzoziemców), natomiast w ramach zadań własnych 

gminy zrealizowano zadania na kwotę 835 756,99 zł (w tym przede wszystkim odpłatność za DPS, 

zasiłki stałe oraz celowe, a także m.in. dożywianie w ramach programu „Posiłek w Szkole i w 

domu” oraz poza programem, usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania). W 2019 roku głównymi 

powodami przyznawania pomocy było przede wszystkim: niepełnosprawność (87 rodziny) oraz 

długotrwała lub ciężka choroba (84 rodziny), ale także ubóstwo (34 rodziny), bezrobocie (31 

rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych – rodzina niepełna (16 rodzin) oraz 

potrzeba ochrony macierzyństwa (12 rodzin).  

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - ustawa nakłada na gminę w tym zakresie obowiązki 

realizowane m.in. przez ośrodki pomocy społecznej, pociągające za sobą nakłady finansowe - tj. 

wynagrodzenie dla asystenta rodziny, koszty wynagrodzenia dla rodziny wspierającej oraz 

partycypowanie w kosztach utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, 
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placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. W 2019 roku 

GOPS partycypował w kosztach utrzymania 14. dzieci w łącznej wysokości 32 043,87 zł. Zgodnie z 

ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej rodzina może otrzymać wsparcie przez 

działania: asystentów rodziny, zespołów interdyscyplinarnych, placówki wsparcia dziennego, rodzin 

wspierających oraz innych podmiotów i instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Rodziny 

przeżywające trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie 

od gminy w postaci asystenta rodziny. Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym 

samym czasie prowadzić prace, jest uzależniona od stopnia trudności zadań jednak nie może 

przekroczyć 15. W 2019 roku GOPS zatrudniał dwóch asystentów rodziny w łącznym wymiarze ½ 

etatu, którzy objęli pomocą 7 rodzin. Wspieranie rodziny przez GOPS prowadzone było w formie 

pracy z rodziną z naciskiem na wzmacnianie więzi rodzinnej, integrację rodziny ze środowiskiem, 

wzmocnienie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacji założonych 

celów.  

 W gminny Program Wspierania Rodziny poza działalnością GOPS wpisuje się także m.in. 

działalność Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”, które w 2019 r. objęło stałą 

opieką 58 wychowanków (Kajetany 1, Młochów 16, Nadarzyn 13, Strzeniówka 1, Rozalin 7,  Rusiec 

4, Stara Wieś 2, Walendów 6,  Urzut 1, Wolica 1, Wola Krakowiańska 5, Parole 1). Ognisko jako 

placówka wsparcia dziennego poza stałą opieką i organizacją licznych zajęć dodatkowych dla 

podopiecznych ma na celu organizowanie prelekcji, warsztatów i wydarzeń na rzecz wspierania 

rodziny i przeciwdziałania przemocy. Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem”: rodzinom, w 

których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną 

chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie 

porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Nie jest ono uzależnione od 

dochodów. W 2019 roku wsparciem finansowym w wysokości po  4 000 zł zostały objęte 2 rodziny. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – funkcjonuje, w ramach 

wsparcia rodziny, przy ośrodku i stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania przemocy w 

rodzinie oraz ochrony ofiar w kryzysie, opierający się na współpracy lokalnych instytucji, 

podmiotów i służb. Zadaniem ZI jest realizacja działań określona w Gminnym Programie 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie. W roku 2019 

Zespół Interdyscyplinarny realizował 36 procedur „Niebieskie Karty”: 8 NK - kontynuacja pracy z 

2018 roku;  28 karty wpłynęły w okresie sprawozdawczym, w tym: Policja sporządziła 25 NK, OPS 

2 NK i GKRPA - 1. W ciągu roku odbyły się 33 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 

28 Grup Roboczych, w skład których wchodzili: pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie 

GKRPA oraz w zależności od potrzeb: pedagog, kurator społeczny, psycholog szkolny, 

przedstawiciel służby zdrowia. Łącznie odbyło się 136 spotkań Grup Roboczych. Działania 
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prowadzone przez ZI i Grupy Robocze doprowadziły do zakończenia 24 procedur „Niebieskie 

Karty”. 

Karta Dużej Rodziny - głównym celem wprowadzenia KDR jest obniżenie kosztów codziennego 

życia rodzin wielodzietnych. Ułatwienie im dostępu do usług, instytucji kultury, oraz zwiększenie 

możliwości korzystania z aktywnych form spędzania czasu wolnego. W 2019 roku złożono 109 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 226 kart. 

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie 

na terenie gminy Nadarzyn. W 2019 roku wypłacono stypendium szkolne dla 6 rodzin na kwotę 8 

464,00 zł. 

Świadczenia rodzinne – w 2019 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

zrealizowano zadania na łączną kwotę 2 842 844,15 zł (z tego 2 620 474,15 zł  zł to zasiłki rodzinne, 

świadczenia i zasiłki pielęgnacyjne, a także świadczenie rodzicielskie). Fundusz alimentacyjny 

zrealizowany został w wysokości 192 050,00 zł 

W 2019 r. za podopiecznych pobierających świadczenia opłacano także składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz emerytalno-rentowe (łącznie 228 505,21 zł). 

Świadczenie wychowawcze (500+) jak i koszty jego obsługi były finansowane w całości  

z dotacji celowej z budżetu państwa i wyniosły 15 379 706,23 zł. W 2019 roku złożonych zostało 

2496 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z tego 701 w wersji papierowej i 

1795 w wersji elektronicznej; wypłacono 30363 świadczeń na łączną kwotę 15 180 859,40 zł. 

Liczba dzieci mających ustalone prawo do świadczenia wychowawczego na koniec roku wynosiła 

3474. Najwyższe świadczenie wychowawcze w gminie Nadarzyn wynosi 3 500,00 zł. 

Świadczenie Dobry start to kwota 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. W 2019 

roku złożonych zostało 1650 wniosków o ustalenie prawa do tego świadczenia  

(513 w wersji papierowej i 1137 w wersji elektronicznej); wypłaconych zostało 2355 świadczeń na 

łączną kwotę 705 150,00 zł (w tym koszty obsługi 23 600,00 zł). 

Praca socjalna - do ośrodka pomocy w ciągu roku zwracały się także osoby, które nie oczekują 

wsparcia finansowego lecz wymagają pomocy w formie pracy socjalnej. W ramach tej formy 

pomocy m.in. kompletowano i wysłano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności (15 osób); 

przeprowadzano 77 wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych ośrodków pomocy oraz 

świadczeń rodzinnych; zgłoszono 13 osób do SPG ZOZ o konieczności wizyt lekarskich u 
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podopiecznych; monitorowano  w  środowisku wspólnie  z  Policją  i Strażą Gminną sytuację 51 

rodzin;  skierowano 41 osób do organów rentowych - ZUS   oraz  Powiatowego Zespołu ds. 

Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności; skierowano 54 osoby do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup wsparcia AA Klemens, punktu 

konsultacyjnego przy GKRPA; skierowano 25 wniosków do Sądu Rodzinnego o wgląd kuratora w 

sytuację rodzinną nieletnich oraz pisma o wzmożony nadzór. 

 

 

Realizacja uchwał i programów w zakresie pomocy społecznej w 2019 r. 

1) Uchwała Nr VI.67.2019 z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.30.2018 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego 

osłonowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

2) Uchwała Nr VII.72.2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr IV.31.2018 

Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem 

„Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. 

3) Uchwała Nr VIII.106.2019 z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów 

pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2018. 

4) Uchwała Nr X.109.2019 z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie trybu i sposobu powoływania i 

odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania. 

5) Uchwała Nr XIII.146.2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. w sprawie połączenia jednostek 

organizacyjnych Gminy Nadarzyn: Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego „Tęcza” 

i Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 

Nadarzynie. 

6) Uchwała Nr XV.198.2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

XV.195.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2016 r. w sprawie uchwalenia 

Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy 

w Rodzinie w Gminie Nadarzyn na lata 2016-2020. 

7) Uchwała Nr XV.199.2019 z dnia 30 października 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych 

zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia – schronisku dla osób 

bezdomnych i schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi. 

8) Uchwała Nr XV.200.2019 z dnia 30 października 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr 

IV.29.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019-2021. 
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Programy realizowane w 2019 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką wiodącą, koordynującą bądź współrealizującą 

gminne programy profilaktyczne, pomocowe, wspierające i in., w tym przede wszystkim: 

1) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 

2) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

3) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

4) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok. 

5) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok. 

6) Program MRPiPS „Opieka wytchnieniowa – edycja 2019” w części finansowany  

z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. 

7) Program MRPiPS „Usługi Opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – edycja 2019 w części 

finansowany z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNYM 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie w 2019 roku 

prowadziła działania w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Nr IV.36.2018 z dnia 28 grudnia 2018 roku 

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2019 r. oraz rekomendacje PARPA do realizowania i 

finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 

2019 roku GKRPA pracowała w składzie ośmioosobowym. Do głównych zadań realizowanych 

przez Komisję należało przede wszystkim zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i 

rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu oraz członków ich rodzin (w tym prowadzenie i 

finansowanie punktu konsultacyjnego); udzielanie rodzinom, w których występuje problem 

alkoholowy pomocy psychospołecznej ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w 

rodzinie; prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci  i młodzieży. W ramach realizacji zadań podstawowymi działaniami Komisji było m.in.: 

motywowanie zarówno osób uzależnionych, jak i członków ich rodzin do podjęcia psychoterapii w 

placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego oraz do skorzystania z 

pomocy grup samopomocowych; udzielanie wsparcia osobom po zakończonym leczeniu 

odwykowym (np. przez rozmowy podtrzymujące; rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, 

udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania 

przemocy; inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej; gromadzenie 

aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji poszczególnych służb i 

instytucji z terenu gminy, które powinny być włączone w systemową pomoc dla rodziny.  
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 W ramach prowadzenia profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w 

szczególności dla dzieci i młodzieży m.in. finansowano lub dofinansowano szkolenia, warsztaty i 

spektakle profilaktyczne; dofinasowano bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego, czyli 

Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”; sfinansowano i współorganizowano VII 

Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. 

Ponadto w 2019 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydawała postanowienia dotyczące opiniowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

przeprowadziła 2 wizyty opiniujące i 23 kontrole punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z 

„Harmonogramem kontroli na 2019 rok".  

 

KULTURA FIZYCZNA 

W 2019 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie realizował zadania statutowe w zakresie 

kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajania w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy, przede 

wszystkim w oparciu o bazę sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy (siedziba GOS) i 

hala widowiskowo-sportowa przy ul. Żółwińskiej 41 oraz obiekty sportowe przy SP Nadarzyn, a 

także kompleksy boisk „Orlik 2012” w Ruścu i Kostowcu, a od 5 czerwca 2019 r. na podstawie 

Uchwały Nr X.111.2019 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie nadania statutu Gminnego Ośrodka 

Sportu – również lokal sekcji strzelecko-obronnej w Rozalinie, przy ul. Młochowskiej 59. 

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie i finansowane za jego pośrednictwem sekcje rekreacyjno-

sportowe prowadziły działalność organizacyjną i koordynacyjną, przede wszystkim w zakresie: 

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych; współorganizacji zajęć 

treningowych i rozgrywek sekcji klubów sportowych; organizacji zawodów i rozgrywek szkolnych 

dla szkół.  

W ciągu 2019 roku GOS w Nadarzynie zorganizował lub był współorganizatorem ponad 400 

zawodów, meczów i imprez rekreacyjno-sportowych, zarówno własnych, jak i wyjazdowych. Wśród 

nich największymi były m.in. 

 Mecz półfinałowy o Mistrzostwo Polski Ekstraklasy Kobiet w tenisie stołowym. 

 II Memoriał Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn w piłce siatkowej Dziewcząt. 

 IX Nadarzyńska Majówka z Siatkówką – „Nadarzyn CUP 2019”. 

 III Ogólnopolski turniej singli o puchar Serwisu DAF Walendów. 

 Projekt „Czytam, gram i aktywnie spędzam czas” – wyjazd do Sandomierza Koła Czytelniczego 

z Biblioteki w Nadarzynie.  

 II Gala Sportu. 

 VI Memoriał Piłki Koszykowej im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka. 
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 Niepodległościowy Turniej o Puchar Prezesa Mazowiecko-Warszawskiego Związku Piłki 

Siatkowej.  

 Mikołajkowe Ogólnopolskie Turnieje Mini Piłki Siatkowej.  

 Dożynki – Msza Polowa. 

 Festiwal „Pełnia Barw”  impreza rekreacyjno–sportowa współorganizowana ze  Stowarzyszenie 

ProAktywni 

 „Bieg po sprawność” impreza rekreacyjno-sportowa współorganizowana ze Stowarzyszenie 

Szlakiem Tęcz 

Stadion sportowy – stanowił bazę dla pracy szkoleniowej GLKS Nadarzyn, organizacji imprez 

sekcji strzelecko-obronnej oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Nadarzynie, a także organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców. Na stadionie odbywały się min.: lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia SKS dla 

uczniów, zawody szkolne i międzyszkolne, zajęcia treningowe sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn, 

rozgrywki ligowe i mecze kontrolne sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn. Organizacją zajęć 

treningowych i zawodów sportowych zajmowali się pracownicy etatowi stadionu GOS oraz 

trenerzy, instruktorzy i działacze klubowi. 

Hala widowiskowo-sportowa – wykorzystywana była przede wszystkim do organizacji różnego 

rodzaju rozgrywek - w 2019 r. odbyło się 66 zawodów, w których udział wzięło 5469 uczestników 

oraz ponad 2,2 tys. kibiców. Hala stanowi również bazę do zajęć szkolnych oraz treningów tenisa 

stołowego, piłki siatkowej, sportów walki. Obiekt był także wynajmowany komercyjnie 

mieszkańcom oraz zakładom pracy. 

Obiekty sportowe przy SP Nadarzyn – poza lekcjami w-f w godzinach pracy szkoły podstawowej, 

na obiektach przeprowadzono zawody dla dziewcząt i chłopców w piłce nożnej, siatkowej, 

koszykowej oraz zawody lekkoatletyczne.  

Z obiektów korzystają zorganizowane grupy mieszkańców gminy, osoby prywatne, a także firmy. 

Organizowane są mecze, turnieje oraz imprezy sportowe. W hali odbywają się próby Orkiestry 

Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna przygotowującej się do koncertów. W sali fitness 

odbywają się zajęcia: UKS Kolarz Nadarzyn, korektywa dla dzieci, aerobic, pilates, joga oraz 

rehabilitacja dorosłych  prowadzona przez rehabilitanta z ZOZ Nadarzyn, zajęcia zumby oraz zajęcia 

dla dzieci w ramach projektu „Zdrowy kręgosłup”, prowadzone przez specjalistów. 

Sport szkolny – w ramach koordynacji „sportu szkolnego” współpracowano z nauczycielami 

wychowania fizycznego szkół w zakresie mobilizacji uczniów do uczestnictwa w zawodach, co 

skutkowało udziałem reprezentacji poszczególnych szkół zarówno w zawodach gminnych, jak i w 

zawodach wyższych szczebli. Takie działanie służyło również systematycznemu wysiłkowi uczniów 
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i nauczycieli do należytego przygotowania się do poszczególnych imprez sportowych, a także 

umożliwiało wyławiania talentów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  

W roku 2019 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie uczestniczyli w 15 zawodach 

powiatowych i rejonowych, a najważniejszymi osiągnięciami były m.in.: I miejsce  dziewcząt i IV 

chłopców w powiatowych mistrzostwach piłki siatkowej szkół ponadgimnazjalnych - sezon 

2018/2019; V miejsce dziewcząt w między-powiatowych mistrzostwach piłki siatkowej szkół 

ponadgimnazjalnych - sezon 2018/2019; III miejsce chłopców w powiatowej piłce nożnej szkół 

średnich – sezon 2019 /2020; I miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców w powiecie w drużynowym 

tenisie stołowym szkół średnich – sezon 2019/2020; IV miejsca dziewcząt i chłopców w 

mistrzostwach powiatowych – sezon 2018/2019. 

Uczniowie szkół podstawowych uczestniczyli w 19 imprezach sportowych, w tym 7 

organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn i 12 wyjazdowych. Do najważniejszych osiągnięć 

uczniów z tej kategorii wiekowej należy zaliczyć m.in.: IV miejsce dziewcząt w finale 

wojewódzkim piłki siatkowej – sezon 2018/2019; I miejsce w mistrzostwach powiatu dziewcząt w 

piłce siatkowej i I miejsce w mistrzostwach między-powiatowych tej drużyny.- sezon 2018 /2019; I 

miejsce dziewcząt i I miejsce chłopców w powiatowym finale drużynowego tenisa stołowego.  

I miejsce dziewcząt w wojewódzkim finale piłki siatkowej LZS; IV miejsce w halowej piłce nożnej 

w turnieju „Mazovii”. 

W 2019 r. podobnie jak w latach poprzednich organizowana była Gminna Spartakiada Szkół 

Podstawowych, na którą składały się: biegi przełajowe, koszykówka, warcaby, szachy, mini-piłka 

siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna i lekka atletyka. Spartakiadę zwyciężyła SP Rusiec. 

Działalność strzelecko-obronna - w 2019 roku odbyło się 12 zawodów oraz 58 treningów 

strzeleckich. Zawody Gminne odbywają się - w zależności od pory roku - w świetlicy w Rozalinie 

lub na strzelnicy przy stadionie GOS w Nadarzynie. Pojawiła się nowa kategoria „ młodziki” 

ponieważ do sekcji zaczęły przychodzić dzieci  wieku 8-14 lat. Sekcja nawiązała współpracę z 

Caritas Polska i wzięła udział w projekcie „Cztery Pory Roku z Seniorem”.  

Boiska „Orlik 2012” w Ruścu oraz Kostowcu – poprzez udostępnienie boisk GOS realizował 

program działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim skierowany w 

szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie piłki nożnej, Baseball’u oraz 

rekreacyjno-sportowym – zajęcia w większości odbywały się pod opieką pracownika Orlika. Poza 

prowadzonymi na Orlikach zajęciami i treningami, organizowane były również różnorodne turnieje, 

mistrzostwa czy pikniki. Obydwa kompleksy w godzinach pracy szkół podstawowych w Ruścu i 

Kostowcu zarezerwowane były na potrzeby uczniów. 

 

 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 r. 47 

KULTURA 

Społeczno-kulturalną aktywność mieszkańców gminy wspiera i animuje Nadarzyński 

Ośrodek Kultury, przez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania 

kultury oraz komunikacji społecznej. Działalność merytoryczna NOK adresowana jest do odbiorców 

w różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie 

potrzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania 

poprzez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.  

Zajęcia, sekcje, kluby, zespoły prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych w NOK. 

Odbywają się m.in. zajęcia taneczny mix (elementy teatru tańca, taniec jazzowy), zajęcia baletowe, 

zajęcia ceramiczno-plastyczne, plastyka dla dużych i małych, pracownia modelarska, Akademia 

Rękodzieła dla dorosłych, Warsztaty Fotograficzne, Malarstwo dla dorosłych; dzieci mogą 

uczestniczyć w warsztatach filozoficznych oraz w zajęciach skierowanych na kreatywne 

rozwiązywanie problemów - Destination Imagination - Oczyma Wyobraźni. W NOK działa również 

Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND; NOK! Teatr. 

Uniwersytet trzeciego wieku - w roku akademickim 2018/2019 w zajęciach dla seniorów wzięło 

udział 105 osób, w tym 20 mężczyzn i 85 kobiet. Prowadzone były stałe zajęcia, m.in. komputerowe 

(54 spotkania), język angielski (53 spotkania), zajęcia artystyczne z Markiem (24 spotkania), 

gimnastyka (40 spotkań) oraz Tai chi (35 spotkań). 

W ciągu 2019 r. obywało się miesięcznie w NOK od kilku do kilkunastu różnorodnych imprez, 

spotkań, konkursów, wykładów itp., zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych, czy 

okolicznościowych. Odbyły się m.in. XXVII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; 

„Spotkania z Muzyką” – koncerty Filharmonii Narodowej; kino Nokowe; koncerty plenerowe w 

Młochowskim parku w ramach cyklu zaPARKuj w Młochowie oraz liczne wyjazdy, wycieczki, 

warsztaty, różnego rodzaju pikniki itp. organizowane samodzielnie bądź we współpracy z biblioteką, 

Ogniskiem „Tęcza”, szkołami, przedszkolami i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, jak 

również z parafiami, Mazowieckim Instytutem Kultury, Urzędem Marszałkowskim osobami 

fizycznymi, sołtysami i radami sołeckimi. 

Działalność świetlic – w każdej ze świetlic prowadzonych na terenie gminy przez Nadarzyński 

Ośrodek Kultury (w Wolicy, Młochowie, Urzucie, Rozalinie i Parolach)  dzieci, młodzież i dorośli 

uczestniczą zarówno w zajęciach stałych (np.: teatralne, taneczne, plastyczne, gimnastyka), a także 

licznych imprezach, spotkaniach okolicznościowych i akcjach (np.: pikniki, pokazy, akcje sprzątania 

miejscowości, bale itp) oraz grach terenowych, turniejach, warsztatach jak również półkoloniach, 

wyjazdach i wycieczkach. 

Wśród pozostałej aktywności NOK na uwagę zasługują m.in. organizowanie spotkań i 

warsztatów dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzenie trwającej od kilku lat akcji 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 r. 48 

propagującej zdrowy styl życia  „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko” – dzięki Państwu 

Chruściakom, którzy dostarczają do świetlicy zupełnie nieodpłatnie jabłka. 

PROJEKTY i ŚRODKI ZEWNĘTRZNE – m.in.: 

-  złożono wniosek do Funduszu Małych Grantów EKO-UNII w ramach konkursu „Małe granty dla 

zrównoważonego rozwoju”- V edycja. Wniosek dotyczył nasadzeń drzew na terenie świetlicy NOK 

w Parolach.  

- wspólnie z Towarzystwem Kulturalno-Teatralnym Kurtyna w świetlicy w Parolach  realizacja 

trzyletniego projektu „Seniorzy na start”  -  wykłady, spotkania, wyjazdy  -  projekt finansowany ze 

środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.  

- w ramach Strategii Rozwoju Kultury w województwie mazowieckim na lata 2015-2020 Zarząd 

Województwa Mazowieckiego wsparł cykl koncertów plenerowych pod nazwą zaPARKuj w 

MŁOCHOWIE kwotą 25 000 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z 

nagłośnieniem i oświetleniem, oraz wypożyczeniem sceny. 

- Samorząd Województwa Mazowieckiego przyznał nam również dofinansowanie w kwocie 9200 zł 

na pokrycie kosztów realizacji przedstawienia teatralnego pt.” Baba Chanel” w wykonaniu NOK! 

Teatru 

- Powiat Pruszkowski sfinansował  w kwocie 10 000 zł koncert Warszawskiej Orkiestry 

Sentymentalnej w ramach cyklu zaPARKuj w MŁOCHOWIE, oraz jeden koncert dla dzieci z cyklu 

„Smykofonia” 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, działa w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych. 

Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną: wpisana jest do Rejestru instytucji 

kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy Nadarzyn pod nr 1. Sieć placówek bibliotecznych w 

granicach administracyjnych gminy Nadarzyn tworzą: Biblioteka Główna w Nadarzynie z 

Wypożyczalnią dla dorosłych i Oddziałem dla dzieci oraz Filia w Młochowie. Zgodnie z zapisami 

ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań BPGN należy: gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

Podstawę działania BPGN stanowią jej zbiory biblioteczne - zawierające zarówno literaturę 

piękną, dzieła niebeletrystyczne jak i publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy przeznaczone dla 

odbiorców ze wszystkich grup wiekowych. Oprócz książek biblioteka gromadzi również tzw. zbiory 

specjalne, czyli filmy dla dzieci i dorosłych, audiobooki, multimedia edukacyjne. Wciąż powiększa 

się oferta książek obcojęzycznych, cieszących się rosnącym zainteresowaniem. Na miejscu, w 

Oddziale dla Dzieci i w Filii w Młochowie można skorzystać z gier planszowych. 
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Stan zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na koniec 2019 roku wyniósł: 39 648  

woluminów (w 2018 r. 33 861) oraz 3612 jednostek zbiorów specjalnych (w 2018 r. 3382), w tym 

1200 audiobooków (1153 w 2018 r.). Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez 

zakup ze środków budżetowych, dotacji celowych z MKiDN oraz drogą darów przekazywanych na 

rzecz biblioteki. Przybyło ogółem 2749 woluminów książek, w tym ze środków organizatora 1989, 

ze środków MKiDN 710. Zbiorów specjalnych zakupiono 306, w tym 196 audiobooków.  

W sieci nadarzyńskich bibliotek w 2019 r. zarejestrowanych było 2794 osoby (2751 w 2018 

r.). Czytelnicy wypożyczyli 38 228 woluminów na zewnątrz oraz 4828 na miejscu. Zbiorów 

specjalnych wypożyczono 5622 jednostki, w tym 1790 audiobooków. Aktywność nadarzyńskiej 

publiczności czytelniczej w 2019 r. wyniosła 26 wypożyczeń na 1 użytkownika (zwiększyła się w 

stosunku do 2018 r. o 9 wypożyczeń).  

Współczesna informacyjna oferta biblioteczna, poza tradycyjnym udostępnianiem zbiorów 

uwzględnia m.in. usługi elektroniczne – przez stanowiska komputerowe oraz bezprzewodowy 

dostęp do Internetu poprzez HotSpot, choć ta forma udostępniana wydaje się w 2019 r. tracić na 

atrakcyjności. W 2019 r. odnotowano 803 osoby korzystające w bibliotece z Internetu, tj. o 333 

mniej w porównaniu z rokiem ubiegłym.  

W zakresie świadczenia e-usług Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn umożliwiała m.in. dostęp 

on-line do katalogu elektronicznego w systemie bibliotecznym MATEUSZ; Możliwość zdalnej 

rezerwacji materiałów bibliotecznych; Otrzymywanie powiadomień SMS-owych o oczekujących 

książkach oraz powiadomień e-mailowych o nadchodzących terminach zwrotu; Dostęp on-line do 

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA (książek i czasopism naukowych – 

ponad pół miliona obiektów); Dostęp do platformy e-lerningowej oferującej zdalne kursy językowe i 

hobbystyczne czy też dostęp do portalu MegaMatma gromadzącego wiedzę z matematyki przydatną 

na każdym poziomie edukacji; Dostęp do platformy Legimi  liczącej 50 000 tysięcy tytułów 

ebooków i audiobooków (w 2019 r. biblioteka wydała 474 kody do miesięcznego korzystania dla 

141 użytkowników, którzy wypożyczyli 3 973 pozycje, w tym 711 audiobooków).  

 

Biblioteka prowadziła również działalność edukacyjno-kulturalną poprzez szeroko pojętą 

edukację czytelniczą i medialną, organizowanie lekcji bibliotecznych, warsztatów, pogadanek, 

wystaw edukacyjnych, spotkań ze specjalistami i innymi formami wspierającymi zdobywanie 

wiedzy. Biblioteka współpracuje z przedszkolami publicznymi i prywatnymi na terenie gminy, ze 

szkołami oraz Ogniskiem „Tęcza”. W zależności od wieku i zainteresowań biblioteka organizuje 

zróżnicowane zajęcia, takie jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty czy głośne 

czytanie. W czasie trwania ogólnopolskiego strajku nauczycieli, NOK i BPGN zorganizowały 

alternatywne warsztaty dla chętnych dzieci, podczas których przebywały one pod opieką i ciekawie 
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spędzały czas. Ogólnie w 2019 r. odbyło się 100 zajęć i imprez czytelniczych dla 1470 dzieci i 

młodzieży z Nadarzyna i okolic. 

Również oferta dla dorosłego czytelnika zawiera m.in. różnorodne spotkania (w 2019 roku 

odbyło się 44 spotkania, w których udział wzięło 477osó). 

Poza działalnością promująca czytelnictwo biblioteka uczestniczy również w 

niestandardowych działaniach, takich jak np. wystawy, współpraca z urzędem skarbowym w celu 

ułatwienia mieszkańcom rocznego rozliczenia podatkowego, czy organizacja spotkań entuzjastów 

gier planszowych (w 46 niemal spotkaniach uczestniczyło łącznie 457 osób). 

Udział Biblioteki w programach, projektach i akcjach – m.in.: 

 „Moja e-bibliotek@ liderem informatyzacji na Mazowszu” - celem głównym projektu było 

zwiększenie wykorzystania e-usług bibliotecznych pośród czytelników i bibliotekarzy w 

województwie mazowieckim.  

 Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1: Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych - w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 17 400,00 

zł nadarzyńska biblioteka zakupiła 710 woluminów. 

 Projekt Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki (realizowany przy wsparciu 

finansowym i merytorycznym Instytutu Książki, za pośrednictwem wojewódzkich bibliotek 

publicznych). W 2019 r. odbyło się 14 spotkań klubowych, w których uczestniczyło łącznie 

131 osób, ponadto zorganizowano 2, otwarte dla nadarzyńskiej publiczności czytelniczej 

spotkania z pisarzami: Marcinem Kydryńskim i Szymonem Hołownią.  

 „Biblioteka na telefon”, w ramach projektu biblioteka nieodpłatnie dostarcza książki oraz 

inne zbiory osobom starszym bądź niepełnosprawnym. Program realizowany jest w ramach 

programu grantowego Fundacji Santander „Tu mieszkam, tu zmieniam” i skorzystało z niego 

246 osób. 

 Narodowe Czytanie 2019 - Biblioteka wraz z Urzędem Gminy Nadarzyn,  Nadarzyńskim 

Ośrodkiem Kultury, Nadarzyńskim Szczepem Wataha im. Żołnierzy Wyklętych oraz 

Przedsiębiorstwem Usługowym „Hetman” zorganizowała obchody Narodowego Czytania, 

które patronatem objęła Para Prezydencka. Podczas wydarzenia czytana była „Katarynka” – 

nowela Bolesława Prusa. 

 Tydzień Bibliotek – ogólnopolska akcja promowania czytelnictwa, bibliotek i bibliotekarzy 

przebiegająca pod auspicjami Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich.  
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BEZPIECZEŃSTWO 

Straż Gminna w Nadarzynie została powołana Uchwałą nr XV/142/2011 Rady Gminy 

Nadarzyn, z dnia 29.12.2011 r. W jednostce funkcjonują: Zespół Dyżurnych i ds. Wykroczeń oraz 

Zespół Patrolowo – Interwencyjny oraz Stanowisko ds. Ochrony Zwierząt i Środowiska (od 1 

kwietnia 2019 r., na podstawie Uchwały Nr VI.57.2019 z 27 lutego 2019 r. wprowadzającej zmiany 

do Regulaminu Straży Gminnej). Jednostka Straży Gminnej  wyposażona jest m. in. w radiowóz 

marki Fiat Doblo, radiowóz marki Dacia Dokker (przystosowany do transportu odłowionych 

zwierząt) oraz sprzęt komputerowy, biurowy, zestawy łączności telefonicznej i radiowej, system 

monitoringu, który swoim zasięgiem obejmuje Pl. Poniatowskiego i ulice przyległe, a także drogi 

dojazdowe do ronda w Młochowie. Do sieci dołączone zostały również kamery znajdujące się na 

terenie rekreacyjnym przy ul. Słonecznej w Nadarzynie, tzw. „Pastewnik”. Strażnicy dysponują 

ponadto czytnikiem czipów, który wykorzystywany jest do identyfikacji właścicieli odnalezionych 

zwierząt oraz wilgotnościomierz, za pomocą którego funkcjonariusze są w stanie sprawdzić 

wilgotność drewna wykorzystywanego do palenia w piecach (obowiązujące przepisy zakazują 

palenia drewna, którego wilgotność przekracza 20%). Straż Gminna posiada również na 

wyposażeniu Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, które było wykorzystywane w zajęciach 

dydaktycznych a także w trakcie przygotowania do egzaminów na kartę rowerową uczniów z terenu 

naszej gminy.  

 Główne ustawowe zadania realizowane przez Straż Gminną, to w szczególności ochrona porządku 

w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym; współdziałanie z właściwymi podmiotami w zakresie 

ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków klęsk 

żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy 

lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób 

postronnych lub możliwości zniszczenia śladów i dowodów, do momentu przybycia właściwych 

służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia; ochrona obiektów komunalnych i 

urządzeń użyteczności publicznej; współdziałanie z organizatorami i innymi służbami w ochronie 

porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; informowanie społeczności lokalnej o stanie i 

rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie 

popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom kryminogennym i współdziałanie w tym 

zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; sprawdzanie 

wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; współdziałanie z Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych; kontrolowanie prawidłowości oznakowania ulic, w tym znaków drogowych, 

oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów oświetleniowych oraz estetyki napisów i 
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miejsc plakatowania ogłoszeń; kontrola legalności prac wykonywanych w pasie dróg gminnych; 

zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nadarzyn poprzez ich odławianie, 

przekazywanie ustalonym właścicielom lub odwożenie do schronisk współpracujących z Gminą 

Nadarzyn na podstawie stosownych porozumień. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Straży Gminnej w Nadarzynie służba pełniona była 

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 22:00, natomiast w dni wolne w godzinach 9:00- 

21:00. Ponadto stosownie do potrzeb, załogi były wystawiane do służby w dni świąteczne np. do 

zabezpieczenia imprez, uroczystości itp. W dni powszednie jednostka straży jest otwarta do godziny 

16:00, natomiast po tym czasie zgłoszenia telefoniczne przekierowane zostają na telefon 

komórkowy będący w dyspozycji załogi znajdującej się w terenie. Informacja  taka umieszczona jest 

również na drzwiach budynku straży. W podobny sposób wygląda służba w dni wolne, gdzie w 

siedzibie straży nie ma dyżurnego, a zgłoszenia należy przekazywać drogą telefoniczną.  

Jedną z form komunikacji mieszkańców z jednostką Straży Gminnej jest uruchomiona w 

czerwcu 2018 r. roku aplikacja „Mój Nadarzyn” umożliwiająca zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, 

jakie pojawią się na terenie gminy. Aplikacja pozwala na załączenie zdjęcia problemu a także 

wskazuje z jakiej lokalizacji nadeszło zgłoszenie. W 2019 roku przy pomocy tego narzędzia 

wpłynęło 165 zgłoszeń (od czerwca do grudnia 2018 r. – 230), które następnie zostały realizowane 

we własnym zakresie bądź przekazane odpowiednim komórkom.  

W ramach wykonywania swoich obowiązków straż gminna podejmowała m.in. następujące 

działania: 

1. W zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt odłowiono, 

wykastrowano i wypuszczono w miejsce bytowania 212 kotów wolno żyjących oraz wykonano 

1 zabieg ratujący życie; wysterylizowano 121 zwierząt właścicielskich w tym: 83 psy oraz 38 

kotów; oznakowanych zostało 167 zwierząt właścicielskich. Odłowiono 51 psów, z których do 

czasowego punktu przetrzymań w lecznicy „Vetica” w Kajetanach trafiło 41. Spośród 

wszystkich odłowionych zwierząt 26 zostało odebranych przez właścicieli a 1 znalazł nowego 

właściciela. Dzięki uruchomieniu wolontariatu 24 psy i 17 kotów znalazło nowe domy. Do 

schroniska w nowym Dworze Mazowieckim przekazano 13 psów, spośród których: 3 wróciły 

do właścicieli, 6 zostało adoptowanych, a 4 wciąż przebywają w schronisku. Opiekunom 

społecznym wolnożyjących kotów wydano w ciągu roku 2185 kg karmy suchej jak również 

przekazano 44 budki dla kotów, które pomogą przetrwać chłodne miesiące. 

2. W marcu 2019 r. wprowadzony został stały projekt organizacji ruchu na Pl. Poniatowskiego w 

Nadarzynie, zgodnie z którym parkowanie w obrębie tego miejsca jest dozwolone do dwóch 

godzin od poniedziałku do piątku w godzinach 6:00 – 20:00. Wprowadzone zostały karty 

zegarowe, które są darmowe i można je otrzymać w siedzibie Straży Gminnej, kancelarii 
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Urzędu Gminy oraz w wielu punktach w obrębie Pl. Poniatowskiego. Mieszkańcy Pl. 

Poniatowskiego oraz przedsiębiorcy posiadający swoje punkty właśnie w tej okolicy otrzymali 

identyfikatory zwalniające ich z obowiązku dokumentowania przyjazdu. Powyższe rozwiązanie 

miało na celu wprowadzenia rotacji pojazdów, gdyż zastawianie na wiele godzin miejsc 

parkingowych uniemożliwiało klientom sklepów, zakładów usługowych itp. korzystanie z nich. 

Z obserwacji wynika, że rozwiązanie bardzo poprawiło sytuację dostępności miejsc 

parkingowych, jednak tematyka musi być pod stałym nadzorem Strażników. 

3. W ramach codziennej służby, funkcjonariusze prowadzili działania prewencyjne w okolicach 

szkół, przedszkoli oraz miejsc, z których dzieci odjeżdżają gimbusami do szkół (np. okolice 

przystanku w Starej Wsi, rejon przyległy do SP w Ruścu, w Młochowie a także Kostowcu i 

Woli Krakowiańskiej). W ciągu roku przeprowadzono łącznie 9360 kontroli terenów 

przyległych do placówek szkolnych oraz miejsc zagrożonych. 

4. W ciągu roku kontynuowano kontrole posesji pod kątem zawartych przez ich właścicieli umów 

na wywóz nieczystości (powyższy obowiązek został nałożony zgodnie z uchwałą nr 

XLV/712/2006 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 stycznia 2006 roku w sprawie uchwalenia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nadarzyn ze zm.); 

przeprowadzono kontrole 130 posesji, w czasie których ujawniono 9 nieprawidłowości 

związanych m. in. z brakiem zawartych umów, bądź też innych wykroczeń. 

5. Strażnicy interweniowali w sytuacjach porzucania, zaniedbywania oraz pozostawiania bez 

nadzoru zwierząt – 541 przypadków (w tym wobec zwierzyny dziko żyjącej – 51); nieporządku 

na posesjach, wypalania traw, jak też nielegalnych wysypisk śmieci. W ciągu roku ujawnionych 

zostało 81 przypadków zaśmiecania dróg i innych miejsc publicznych; 23 sytuacje, gdy 

wylewane były nieczystości lub wypompowywana woda na pola, łąki, do rowów, czy też na 

drogę. Odnotowano 162 przypadki wypalania pozostałości roślinnych oraz śmieci powodujące 

zadymienie. 

W celu realizowania zadań statutowych Straży w roku 2019, do służby patrolowej 

skierowane zostały 383 patrole dwuosobowe, ośmiogodzinne; Strażnicy pełnili 18 służb 

ośmiogodzinnych wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nadarzynie. W dokumentacji 

służbowej prowadzonej na stanowisku Dyżurnego Straży zarejestrowano 1896 interwencji zarówno 

stanowiących wykroczenia, udzielania asysty bądź pomocy, przeprowadzenie działań 

profilaktycznych, zabezpieczeń itp. Spośród wszystkich zgłoszeń 1458 pochodziło od mieszkańców 

bądź z zewnętrznych instytucji. 

W ciągu roku funkcjonariusze Straży Gminnej uczestniczyli w zabezpieczeniu ponad 20 imprez, 

uroczystości i zgromadzeń (m.in. Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

„Poland Bike Marathon 2019 – Nadarzyn”, „XI Piknik rodzinny i X bieg rodzinny”, „Puść pąka na 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2019 r. 54 

pastewniku”, Rajd rowerowy „Dobra faza księżyca”, Marsz „Nadarzyn bez barier”, Obchody 101 

rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości. 

W ramach działalności profilaktycznej funkcjonariusze wzięli udział w 16 spotkaniach, które odbyły 

się w szkołach podstawowych w Nadarzynie, Kostowcu i Ruścu, jak również w Gminnym Ośrodku 

Dziecięco – Młodzieżowym „Tęcza” w Nadarzynie a także w Młochowie. Zajęcia dotyczyły przede 

wszystkim zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po chodnikach i drogach, umiejętności 

korzystania z wyznaczonych przejść dla pieszych i sygnalizacji świetlnej, prawidłowego poruszania 

się rowerzystów oraz konsekwencji wynikających z nieznajomości przepisów. We wszystkich 

spotkaniach organizowanych w placówkach oświatowych udział wzięło m.in. ok. 550 uczniów z 28 

klas i grup przedszkolnych oraz 55 dzieci z ogniska młodzieżowego „Tęcza” w Nadarzynie i 

Młochowie. 

 

SPRAWY OBRONNE  I WOJSKOWE 

W zakresie spraw obronnych i wojskowych prowadzono m.in. działania takie jak: przygotowywanie 

dokumentacji związanej z wypłatą świadczeń rekompensujących po odbyciu ćwiczeń wojskowych 

przez żołnierzy rezerwy; przygotowanie dokumentacji oraz udział w posiedzeniach podczas 

Kwalifikacji Wojskowej osób ur. w 2000 r.; przygotowanie dokumentacji dotyczącej reklamowania 

z urzędu, osób od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i 

czasie wojny; weryfikacja wszystkich aktualnych decyzji w sprawach przeznaczenia do wykonania 

świadczeń rzeczowych na rzecz obrony; przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji 

wojskowej w 2020 r. 
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IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

W 2019 r. na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkursy na: 

 wypoczynek letni - 6 oferentów złożyło dokumenty i otrzymało dotacje na ten cel (Akademia 

Schaby – 3.900,00 zł; GLKS Nadarzyn – 38.100,00 zł, Szlakiem Tęczy – 12.400,00 zł; 

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin – 3.300,00 zł; Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków – 20.000,00 zł; Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS 

KOLARZ NADARZYN’’ – 2.300,00 zł); łączna kwota 80.000,00 zł 

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego na terenie Gminy Nadarzyn w 2019 roku – zadanie wspieranie i 

upowszechnianie kultury poprzez organizację i prowadzenie orkiestry na terenie Gminy 

Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach muzycznych (przyznano 

dotację dla OSP Nadarzyn w wysokości 450.000,00 zł);  

 w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu – zadanie wspierania i 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu w szczególności piłki nożnej, baseball, tenisa 

stołowego, tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki, piłki ręcznej, sportów walki, 

badmintona, brydża, kolarstwa, biegów przełajowych, lekkoatletyki oraz organizacji imprez 

rekreacyjno-sportowych wpłynęło 5 ofert spełniających wymogi formalne i merytoryczne 

(dotacje przyznano dla GLKS Nadarzyn 1.336.500,00 zł; KS Nadarzyn 20.000,00 zł; 

Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS KOLARZ NADARZYN’’ 12.000,00 zł (zwrócono 

niewykorzystaną kwotę w wysokości 618,40 zł ); Uczniowski Klub Sportowy ,,RUSIEC’’ 

28.000,00 zł (zwrócił dotację pobraną w nadmiernej wysokości w kwocie 583,79  zł ); 

Akademia Schaby 10.000,00 zł ) łączna kwota 1.406.500,00 zł ( 1.405.342,81 zł) 

Ponadto, poza konkursem (tzw. małe granty), dotacje przyznano 11 beneficjentom (łącznie 55 950 

zł), m.in. na następujące zadania: „Zimowisko harcerskie w miejscowości Wisła dla dzieci z Gminy 

Nadarzyn” – Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego; „Ferie zimowe z turniejem 

piłkarskim pod patronatem Wójta Gm. Nadarzyn” – Gminny Ludowy Klub Sportowy w Nadarzynie; 

„Turniej sprawności fizycznej o puchar Wójta Gminy Nadarzyn” – Gminny Ludowy Klub Sportowy 

w Nadarzynie; „Sprawny senior” – Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn 

„10 lat razem ze „Szlakiem Tęczy” i będzie ciąg dalszy…” – Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i 

Osób z Niepełnosprawnością „Szlakiem Tęczy”. 

 

 Gmina Nadarzyn od 2015 r. jest członkiem stowarzyszenia „LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice”, które ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a 
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w szczególności m.in.: wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru tych gmin; ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój 

turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach; 

aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; poprawę 

jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej.  

W roku 2019 wraz z Stowarzyszeniem Lokalna Grupa Działania Nadarzyn-Raszyn-Michałowice 

przeprowadzono w gminie m.in.: 

Projekt „J@ w Internecie” – w ramach projektu wartości 150 tys. zł.  przeszkolono 288 osób, 

większość uczestników szkoleń uruchomiła swój e-PUAP oraz nauczyła się korzystania z e-

administracji. Tematy szkoleń dotyczyły m.in.: Rodzic w internecie; Mój Biznes w sieci; Moje 

finanse i transakcje w sieci; Działam w sieciach społecznościowych; Tworzę własną stronę 

internetową (blog). 

Przystąpiono również m.in. do projektu „PROMOCJA OBSZARU LSR PRZEZ ORKIESTRĘ OSP 

NADARZYN DLA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA NADARZYN-RASZYN-

MICHAŁOWICE”, w ramach którego nagrano film promocyjny poświęcony tradycji wydarzeń 

lokalnych, wydano płytę CD z muzyką Orkiestry – 1000 szt., zakupiono instrumenty (tuba, puzon, 

tomy marszowe Majestic, klarnet, trąbka x 2 szt.), zakupiono kilkadziesiąt koszulek i 

umundurowanie dla 5 osób. Budżet projektu wynosił 50 tys. złotych.  

Ponadto w ramach dotacji dla Przedsiębiorców dofinansowanie otrzymało 9 osób na rozpoczęcie 

działalności gospodarczej oraz 4 osoby na rozwinięcie działalności gospodarczej. 

  

Wójt Gminy 

(-) Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie rocznych sprawozdań komórek Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy 

 

Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy 

(-) Edyta Gawrońska 


