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Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 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 2020 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 2020 r.) 14 435 mieszkańców (o 310 więcej niż na koniec 2019 roku), co 

stanowi 8,7% 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 2020 r. w sołectwach gminy było 5713  gospodarstw 

domowych (o 319 więcej niż w 2019 r.).   

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 2020 roku został zrealizowany po stronie dochodów w 

wysokości 137 109 811,45 zł, co stanowiło prawie 97,14% planu. Największą część (81 884 349,42 

zł, czyli 59,72%) w dochodach gminy stanowią dochody własne - przede wszystkim z podatków i 

opłat, udziały w podatkach dochodowych od osób fizycznych (PIT) i prawnych (CIT) - oraz 

dochody z majątku gminy. Jednak z powodu pandemii COVID-19 gmina nie uzyskała planowanej 

wysokości dochodów własnych. Czasowe zamknięcia oraz znaczne ograniczenia działalności 

gospodarczej spowodowały trudną sytuację finansową wielu przedsiębiorców i mieszkańców. W 

szczególnie trudnej sytuacji znalazły się m.in. branże gastronomiczna, hotelarska, eventowa, a także 

kluby fitness, siłownie, fryzjerzy, czy kosmetyczki. Okresowy zakaz prowadzenia działalności 

gospodarczej przyczynił się do spadku przychodów przedsiębiorców i w konsekwencji spadku 

dochodów mieszkańców. To spowodowało niższe wpływy do budżetu gminy dochodów własnych, 

w tym szczególnie z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) oraz w podatku od 

nieruchomości zarówno osób prawnych, jak i fizycznych. W 2020 r. łączny ubytek dochodów do 

budżetu wyniósł 6,6 mln zł.   

Dotacje z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu administracji 

rządowej zlecanych gminom oraz na dofinansowanie zadań i zakupów inwestycyjnych wyniosły 

34 993 277,03 zł (co stanowiło 25,52% dochodów); ponad 61% tych dotacji stanowiła dotacja 

celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w 

wychowaniu dzieci, czyli program 500+; ponad 20% to dotacje celowe w ramach programów 

finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środki pozyskane przez Gminę z innych 

źródeł (7 647 190,23 zł, w tym: dotacje ze środków krajowych 4 395 715,80 zł oraz dotacje ze 

źródeł zagranicznych 3 251 474,43 zł). Wśród współfinansowanych z dotacji przedsięwzięć były 

m.in.: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap, Parkuj i 

jedź w Gminie Nadarzyn, Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania ul. Aleja Olszowa w 

miejscowości Książenice gm. Grodzisk Mazowiecki oraz ul. Poranka w Urzucie gm. Nadarzyn, 

Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła, Zakup specjalistycznego Sprzętu Medycznego, 

Zdalna szkoła, Ja w internecie, Maluch + 2020 – Adaptacja pomieszczeń żłobka.  

Pozostałą część dochodów tj. 20 232 185,00 zł (ok. 14,7%) stanowiły subwencje, w tym 

subwencja oświatowa, która wyniosła 19 537 865,00 zł. 

 

 

 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 r. 5 

Struktura dochodów budżetu gminy Nadarzyn 2018-2020 

  
2018 2019 2020 

udział w dochodach 

ogółem w 2020 r. (w %) 

Dochody własne 76 530 029,00 83 997 482,34 81 884 349,42 59,72 

Dotacje 27 205 386,00 31 011 021,13 34 993 277,03 25,52 

Subwencje 17 568 403,00 19 837 560,00 20 232 185,00 14,75 

Dochody ogółem 121 303 818,00 134 846 063,47 137 109 811,45 x 

 

Po stronie wydatków budżet gminy Nadarzyn zrealizowano w wysokości 137 113 018,06zł 

(4 288 168,48 zł więcej w porównaniu z rokiem 2019), co stanowi ponad 95,64% planu. Na kwotę 

wydatków złożyły się wydatki bieżące: 115 846 411,68zł oraz wydatki majątkowe: 21 266 606,38zł.  

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

w tym edukacyjną opiekę wychowawczą - ponad 41,3 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, 

Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza” oraz gminnego żłobka; wydatki na oświatę i 

wychowanie w takim zakresie w 2020 r. były o ponad 2,1 mln zł większe w porównaniu z 2019 r.); 

ponad 27,1 mln zł stanowiły wydatki w dziale „rodzina” (w tym prawie 21,5 mln zł to realizacja 

programu 500+ oraz ponad 3,4 mln zł to świadczenia rodzinne i z funduszu alimentacyjnego); ponad 

11,5 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 (ponad 327 tys. zł) 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); pond 10,5 mln zł stanowiła wpłata do budżetu 

państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw. „janosikowego”; na transport i 

łączność w 2020 r. wydatkowano prawie 5,2 mln zł (w tym przede wszystkim prawie 3 mln zł na 

remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i 

naprawa znaków, przystanków i tablic, a także ponad 2,2 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);  

Pozostałe ponad 20,2 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, rolnictwo i łowiectwo, 
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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. 

W 2020 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 137 113 018,06 zł, na inwestycje 

została przeznaczona kwota 21 266 606,38 zł, co stanowi 15,51%.  

 

Struktura wydatków budżetu gminy Nadarzyn 2018-2020 

 
2018 2019 2020 

udział w wydatkach 

ogółem w 2020 r. 

(w %) 

Wydatki bieżące 100 607 850,00 106 379 174,52 115 846 411,68 84,49 

Wydatki majątkowe 

w tym: 
32 615 049,00 26 445 675,06 21 266 606,38 15,51 

wydatki na zadania 

inwestycyjne 
32 550 928,00 25 558 241,67 17 399 136,56 X 

wydatki dotacje i zakupy 

inwestycyjne 
64 121,00 887 433,19 3 867 469,82 X 

Wydatki ogółem 133 222 899,00 132 824 849,58 137 113 018,06 X 

 

W 2020 r. nakłady inwestycyjne zostały poniesione głównie na inwestycje w infrastrukturę 

techniczną 16 mln zł (tj. zaopatrzenie mieszkańców w wodę i kanalizację,  uzbrojenie terenu w sieci 

komunikacyjne oraz oświetlenie ulic, placów i dróg), w tym przede wszystkim na budowę sieci dróg 

rowerowych 9,7 mln zł (zadanie: Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach 

Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – kolejny etap 9 627 283,66 zł); budowę i rozbudowę 

sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 3,9 mln zł (zadanie: Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Stara 

Wieś 2 383 002,44 zł oraz rozbudowa gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 1 464 773,68 

zł); zaprojektowanie i budowa oświetlenia ulic, placów i dróg 1,3 mln zł. 

Inwestycje w infrastrukturę społeczną wykonane w 2020 roku to głównie inwestycje: 

- w zakresie ochrony zdrowia 2,6 mln zł (w tym m.in. zakup specjalistycznego sprzętu medycznego 

na potrzeby Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu w Kajetanach, 

opracowanie dokumentacji projektowej centrum usług medycznych w Nadarzynie);  

- w zakresie oświaty 0,7 mln zł (w tym m.in. adaptacja pomieszczeń lekcyjnych dla wymogów 

oddziału przedszkolnego oraz poddasza na cele edukacyjne w SP Młochów; dostawa wraz z 

montażem wiat rowerowych przy SP Młochów, SP Wola Krakowiańska i SP Kostowiec; 

modernizacja budynku przedszkola w Młochowie); 

- z zakresie infrastruktury rekreacyjnej 0,4 mln zł (m. in.: wykonanie placów zabaw w Kajetanach 

oraz w Młochowie). 
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Realizacja powyższych zadań oraz zabezpieczenie wkładu własnego – w przypadku zadań 

realizowanych z udziałem środków europejskich – następuje z dochodów własnych gminy oraz 

zewnętrznych źródeł finansowania w postaci pożyczek, kredytów lub obligacji. 

 

W 2020 r. w wyniku rozprzestrzeniania się wirusa SARS-COV2 i wywołanej nim na całym 

świecie pandemii COVID-19, niezbędne było podjęcie działań zapobiegających rozprzestrzenianiu 

się choroby. Wydatki na przeciwdziałanie skutkom epidemii poniesione przez gminę Nadarzyn w 

2020 r. to w sumie 1 114 580,79 zł, w tym 815 608,42 zł ze środków własnych, a 298 975,37 zł ze 

środków zewnętrznych (unijnych i krajowych). 

Wydatki poniesione zostały głównie na bieżące zakupy i usługi, m.in. związane z odkażaniem 

miejsc publicznych, w tym budynków szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia, urzędu, bibliotek, 

ośrodka kultury i przystanków komunikacji autobusowej na terenie gminny, ale także na zakup 

urządzeń i środków do dezynfekcji i zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa, w tym fartuchów, 

rękawic, przyłbic i maseczek – dla mieszkańców i na potrzeby jednostek organizacyjnych. Dużą 

część poniesionych wydatków stanowiły dopłaty do cen wody dla mieszkańców (niemal 200 000 zł), 

a także dodatkowe środki (264 000 zł), które gmina przeznaczyła dla SPG ZOZ Nadarzyn i 

Młochów na rozszerzenie oferty lekarskiej dla mieszkańców w czasie epidemii. 

Dotacje i subwencje zewnętrzne (wspomniane 298 975,37 zł) wydatkowane zostały na organizację 

zdalnego nauczania w szkołach – doposażenie, w tym dla nauczycieli oraz program „Wspieraj 

seniora”. 

Na koniec 2020 r. wynik budżetu zamknął się deficytem budżetowym w wysokości 3 206,61 

zł przy planowanym deficycie w wysokości 2 222 612,00zł. Uzyskanie wyniku wykonania budżetu 

na takim poziomie przy niższych dochodach budżetu, możliwe było po wprowadzeniu ograniczeń w 

wydatkach, zarówno w wydatkach bieżących gminnych jednostek jak i ograniczeń w wydatkach 

majątkowych – przez wstrzymanie przetargów na nowe inwestycje. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-

Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji gmina Nadarzyn 

posiadała zadłużenie w wysokości 50 152 664,00 zł, przy czym indywidualny wskaźnik zadłużenia 

Gminy Nadarzyn w latach 2020-2030 nie przekracza dopuszczalnego limitu. 

W budżecie gminy Nadarzyn na 2020 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. 
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II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn - opis najważniejszych działań 

podejmowanych w roku 2020 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, czyli: 3 przedszkola 

publiczne, 4 publiczne szkoły podstawowe, zespół szkolno-przedszkolny (w nim przedszkole i 

szkoła podstawowa), liceum ogólnokształcące, gminny żłobek, Gminny Ośrodek Sportu, Gminny 

Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminną, 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 oraz 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 2020 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 

2020 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 94 osoby (w tym 6 osób zatrudnionych 

na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim). W ciągu roku 2 osoby 

odbyły w urzędzie praktyki uczniowsko-studenckie. Ponadto w roku 2020 roku złożony był w 

Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o organizację prac interwencyjnych – pozostał bez 

rozpatrzenia. 

W urzędzie prowadzone były akta osobowe – poza pracownikami urzędu – również pracowników 

Gminnego Ośrodka Sportu (23 osoby), Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu (24 
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osoby), Gminnego Zespołu Oświatowego (7 osób) oraz pracowników oświaty, w tym 5 szkół 

podstawowych, 3 przedszkoli  oraz Liceum Ogólnokształcącego (437 osób).  

Wójt Gminy w formie zarządzeń określa sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego, 

w tym np. sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych jednostek 

organizacyjnych. Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. W 2020 r. Wójt Gminy Nadarzyn, działając w oparciu o urząd 

gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy, wydał 129 zarządzeń, do wykonania których 

zobowiązani zostali pracownicy urzędu gminy i jednostek.  

Wójt posiadając inicjatywę uchwałodawczą, przekazuje pod obrady Rady Gminy Nadarzyn 

projekty uchwał – w 2020 r. Rada Gminy podczas 14 sesji podjęła z inicjatywy Wójta 157 uchwał 

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

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

transportu pasażerskiego czy wyboru ławników). Rada ponadto podjęła także 3 uchwały dotyczące 

skarg, w tym 2 na działanie Wójta i jedna na działanie dyrektora jednostki. Spośród podjętych przez 

Radę Gminy Nadarzyn w 2020 r. uchwał, 44 stanowiły akty prawa miejscowego i zostały 

opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Sekretariat Wójta gminy w 2020 r. odnotował 170 umówionych spotkań z mieszkańcami, 

przedstawicielami firm i instytucji w różnych sprawach. W porównaniu z 2019 r. tych spotkań było 

o 302 mniej z uwagi na ograniczenia, jakie nastąpiły od 13 marca 2020 r. tj. od dnia ogłoszenia stanu 

zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii (20 marca 2020 r.) w związku z zakażeniami 

wirusem SARS-CoV-2. 

 Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn w 2020 roku zarejestrowała 27 872 różnego rodzaju pism, 

w tym: wnioski, podania, informacje, faktury (było to o 641 więcej niż w 2019 roku), natomiast z 

urzędu wysłano 41 253 przesyłki (listy zwykłe, polecone), było to o  2060 więcej niż rok wcześniej. 

 

W 2020 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono siedem różnego rodzaju kontroli zewnętrznych, t.j.: 

1) W dniu 21 lutego 2020 r. Inspektor Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego przeprowadził wizytację w miejscu realizacji inwestycji (pumptrack i 

parking w Starej Wsi oraz plac zabaw, flowpark i teren rekreacyjny w Strzeniówce) 

prowadzonej zgodnie z umową o dofinansowanie w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju 

lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” PROW na lata 2014-2020. Zakres kontroli 

obejmował weryfikację danych zawartych we wniosku o przyznanie pomocy/wniosku o 

płatność i ich załącznikach, sprawdzenie prawidłowości realizacji zadań objętych operacją 

oraz zobowiązań gminy wynikających z podpisanej umowy. W wyniku przeprowadzonej 
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kontroli stwierdzono, że ułożono 66,3m2 więcej nawierzchni bezpiecznej, 58m więcej 

obrzeża betonowego oraz 27,4 m2 więcej nawierzchni z kostki brukowej. 

2) W dniach 9-10 marca oraz 15-26 czerwca 2020 r. zespół kontrolujący Mazowieckiej 

Jednostki Wdrażania Programów Unijnych przeprowadził kontrolę projektu „Parkuj i Jedź w 

Gminie Nadarzyn”. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach poddziałania 4.3.2 Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono uchybień, stwierdzono nieprawidłowość w 

zakresie opisu przedmiotu zamówienia oraz ustalono kwotę nieprawidłowości 4566,00 zł. 

3) W dniach 19-29 maja 2020 r. zespół kontrolujący Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych przeprowadził kontrolę projektu: „Budowa sieci dróg rowerowych w 

Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap” w zakresie prawidłowości wykorzystania 

środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 4.2 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W 

wyniku przeprowadzonej kontroli nie stwierdzono żadnych uchybień ani nieprawidłowości. 

4) W dniu 17 lipca oraz 2 września 2020 r. pracownik Izby Administracji Skarbowej w 

Warszawie dokonał oględzin budowy dróg rowerowych w gminie. W celu potwierdzenia 

realizacji robót budowlanych ujętych we wnioskach o płatność kontrolowano budowy 

następujących ścieżek rowerowych: 

 Młochów – Krakowiany (przy drodze powiatowej do granicy z gminą Tarczyn); 

 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); 

 Stara Wieś – Urzut (Stara Wieś: ul. Grodziska /od granicy gminy/ do ul. 

Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej  do cieku Mrówka – 

Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka); 

 Stara Wieś (Stara Wieś: ul. Pieczarkowa, Brwinowska, Tarniny, Głogowa, 

Jemiołowa, Grodziska do granicy robót S8). 

Oględziny udokumentowano fotograficznie, nie zgłoszono żadnych uwag ani zastrzeżeń 

zarówno do robót budowlanych jak i prowadzenia działań informacyjno-promocyjnych. 

5) W dniu 26 sierpnia 2020 r. Państwowa Inspekcja Pracy dokonała kontroli w Urzędzie Gminy 

Nadarzyn w zakresie obowiązków pracodawcy zawartych w art. 207 § 2 Kodeksu pracy, tj. 

ochrony zdrowia i życia pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych 

warunków pracy w związku z zagrożeniem związanym z COVID-19. W wyniku 

przeprowadzonej kontroli wydano nakaz zaktualizowania oceny ryzyka zawodowego na 

stanowisku pracownik administracyjno-biurowy o zagadnienia uwzględniające zagrożenie 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 r. 11 

związane z czynnikiem biologicznym SARS-COV-2 oraz wywieszenia w punkcie pierwszej 

pomocy, przy apteczce, instrukcji udzielania pierwszej pomocy. Inspektor nie miał 

zastrzeżeń odnośnie organizacji pracy urzędu, obsługi mieszkańców ani zapewnienia 

pracownikom bezpiecznych warunków pracy w czasie pandemii koronawirusa. 

6) W dniach 4 września - 28 października 2020 r. zespół Regionalnej Izby Obrachunkowej 

dokonał kompleksowej kontroli gospodarki finansowej Gminy Nadarzyn za okres od 1 

stycznia do 31 grudnia 2019 roku. Kontrolą objęto zarówno wewnętrzne regulacje 

organizacyjno-prawne, jak i m.in. księgi rachunkowe budżetu i urzędu, sprawozdawczość 

budżetową, inwentaryzację, dochody i wydatki budżetowe, dług publiczny, przychody i 

rozchody oraz gospodarkę mieniem komunalnym i Skarbu Państwa, a także rozliczenia z 

jednostkami organizacyjnymi. W wystąpieniu pokontrolnym sformułowano wnioski 

pokontrolne, które zostały przez urząd zrealizowane. 

7) W dniach 16 października – 6 listopada 2020 r. zespół kontrolny Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w Warszawie przeprowadził kontrolę w zakresie 

prawidłowość realizacji umowy dotyczącej pomocy finansowej ze środków własnych 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 2020” z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pod nazwą; 

„Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Wola Krakowiańska”. Nie 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie realizacji, rozliczania ani spełnienia obowiązku 

informacyjnego przez gminę. 

 

W ramach prowadzonego w Urzędzie Gminy wewnętrznego audytu w 2020 r. kontynuowano 

zadanie z 2019 r. w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, a także przeprowadzono 

zadania audytowe w zakresie oceny systemu kadrowego; procesu przygotowania i rozliczania 

wniosków z funduszy zewnętrznych oraz rozpoczęto audyt w zakresie dostępności architektonicznej 

i informacyjno-komunikacyjnej. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU 

Zadania związane z realizacją budżetu gminy i jego księgowością oraz zadania w zakresie 

księgowości urzędu gminy, ale także obsługi kasowej urzędu gminy i jednostek podległych czy 

opracowywania Budżetu Gminy Nadarzyn na 2021 rok, sprawozdawczości, dyspozycji środkami 

pieniężnymi, obsługi umów kredytów i pożyczek prowadził Referat Realizacji Budżetu. 

W zakresie realizacji budżetu gminy przygotowywano projekty uchwał i zarządzeń w 

sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy w 2020 r. i Wieloletniej prognozy 
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Finansowej. Rada Gminy Nadarzyn podjęła - niezbędne do realizacji budżetu - 11 uchwał w sprawie 

zmian w budżecie i 12 uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-

2030. Wójt Gminy podpisał 27 Zarządzeń w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy 

w 2020 r.  

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

dokumentów związanych z funkcjonowaniem budżetu gminy; 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. Prowadzono 

również księgowanie dokumentów związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy – wydatki 

urzędu (w tym m.in. wydatków poniesionych na gminne inwestycje), zakładowego Funduszu 

Świadczeń Socjalnych, depozytu oraz projektów - w tym projektów unijnych.  

W ciągu całego roku dokonano łącznie m.in. 5946 księgowań dokumentów księgowych tj. 43711 

pozycji dekretacji. 

W zakresie obsługi kasowej urzędu gminy i jednostek podległych m.in. w 2020 roku przyjęto do kasy 

tytułem wpłaty podatków i opłat lokalnych kwotę 1 696 950,84 zł, bezgotówkowo 669 932,77 zł, 

wpłaty dochodów jednostek budżetowych wyniosły 15 740,18 zł. Wypłaty z kasy dokonano na kwotę 

ogółem 789 185,03 zł (w tym jednostek budżetowych 162 141,42 zł). W ramach obsługi kasowej filii 

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

w kwocie 442 604,75 zł, oraz bezgotówkowo, za pośrednictwem terminala płatniczego, 324 519,25 zł. 

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. Opracowywano także analizy i sprawozdania służące do 

bieżącej kontroli realizacji budżetu. 

W zakresie wykonywania dyspozycji środkami pieniężnymi m.in. sprawdzano dokumenty pod 

względem formalnym i rachunkowym, akceptowano je do wypłaty oraz przygotowywano i 

realizowano wszelkie przelewy bankowe (związane z realizacją umów, porozumień, dotyczących 

spłat kredytów, pożyczek, obligacji itp.). 

W zakresie obsługi umów kredytów i pożyczek sporządzano kwartalne sprawozdania do banków 

obsługujących kredyty i pożyczki oraz rozliczenia z wykorzystania udzielonych kredytów i 

pożyczek. 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 r. 13 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu realizacji budżetu: 

Obowiązujące w 2020 roku 

1) Nr XVII.257.2019 z dnia 28 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej 

Gminy Nadarzyn na lata 2020-2026 (wciągu 2020 roku Rada gminy podjęła 12 uchwał w 

sprawie zmian WPF); 

2) Uchwała budżetowa Nr XVII.258.2019 Rady Gminy Nadarzyn na rok 2020 z dnia 28 grudnia 

2019 r. (w ciągu 2020 roku Rada Gminy Podjęła 11 uchwał w sprawie zmian budżetu gminy); 

Podejmowane w 2020 r. 

1) Uchwała nr XVIII.261.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 stycznia 2020 roku w sprawie 

nie wyrażania zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2021 roku; 

2) Uchwała nr XXI.302.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie 

ustalenia dopłat do taryfowych cen wody obowiązujących w Przedsiębiorstwie Komunalnym 

Nadarzyn Spółka z o.o.; 

3) Uchwała nr XXI.303.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 roku w sprawie 

zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego deficytu 

budżetu i na rozchody budżetu; 

4) Uchwała nr XXIII.327.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

niedochodzenia rekompensaty za koszty odzyskiwania należności, o której mowa w art. 10 ust. 

1 ustawy z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 

transakcjach handlowych; 

5) Uchwała nr XXIII.326.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

niedochodzenia należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadający 

Gminie Nadarzyn lub jej jednostkom organizacyjnym; 

6) Uchwała nr XXIII.331.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

uchylenia uchwały nr XXI.303.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 roku 

dotyczącej zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2020 roku na pokrycie planowanego 

deficytu budżetu i na rozchody budżetu; 

7) Uchwała nr XXIII.330.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu; 

8) Uchwała nr XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie 

emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu; 

9) Uchwała nr XXVIII.377.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2020 roku w sprawie 

uchylenia nr XXIII.330.2020 z dnia 3 czerwca 2020 roku dotyczącej udzielenia pomocy 

finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu; 
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10) Uchwała nr XXXI.418.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

zasad udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie 

Gminy Nadarzyn; 

11) Uchwała nr XXXI.416.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu; 

12) Uchwała nr XXXI.417.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 roku w sprawie 

zmiany uchwały nr XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w 

sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zdobywania, nabywania i wykupu; 

 

 

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT 

W 2020 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 2020 roku wystawionych zostało łącznie 848 faktur). Ponadto 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.  

W zakresie wymiaru podatków m.in. ustalano wymiar podatków dla osób prawnych i fizycznych 

(np. w 2020 r. osoby prawne złożyły łącznie 394 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 1250 deklaracji podatku od nieruchomości. Dla osób fizycznych w 2020 

r. wydano m.in. 10141 decyzji dotyczących podatku od nieruchomości; 3132 decyzje wymiarowe w 

podatku rolnym, 117 w podatku leśnym, a także 5384 decyzje wymiarowe na łączne zobowiązania 

podatkowe oraz 1594 decyzje zmieniające wymiar podatków. 

Poza ustalaniem wymiaru podatków m.in. prowadzono kontrole podatkowe, oględziny 

nieruchomości, przyjmowano wnioski i przygotowywano decyzje w zakresie zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników.  
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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 gospodarowanie odpadami komunalnymi i wpłat za zmniejszenie naturalnej 

retencji terenowej; prowadzono rejestr kwitariuszy podatkowych oraz opłaty skarbowej; 

sporządzano listy prowizji dla sołtysów oraz prowadzono 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 

2087 szt.); wystawiano administracyjne tytuły wykonawcze m.in. za podatek od osób fizycznych i 

osób prawnych,  podatek od środków transportowych, odpady komunalne (łącznie 619 szt.). 

W 2020 roku z tytułu podatków lokalnych, których wysokość ustala samorząd (tj. podatku od 

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

należnymi odsetkami za nieterminowe regulowanie należności) do budżetu gminy wpłynęło ogółem 

32 210 500,46 zł (w sumie o 490 990,97 zł mniej niż w 2019 roku). Jest to drugi rok ze spadkiem 

dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych, przy czym najbardziej zmniejszają się wpływy z 

podatku od nieruchomości. W 2020 roku na tę sytuację miała wpływ pandemia wirusa Covid-19, w 

wyniku której samorząd podjął kroki w kierunku udzielania pomocy swoim mieszkańcom i 

podmiotom gospodarczym w formie zwolnienia z podatków i opłat lokalnych oraz ich umorzenia. Z 

drugiej zaś strony – niezależnie od zwolnień i umorzeń – zdecydowanie wzrosła kwota zaległości 

podatkowych w wyniku utraty płynności finansowej części podatników, w tym w wyniku upadłości 

skutkującej brakiem możliwość egzekucji należnego gminie podatku. 

W ramach pomocy przedsiębiorcom, na podstawie art.15p ust.1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. 

o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych, Rada Gminy 

Nadarzyn podjęła Uchwałę Nr XXV.344.2020 w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości grup 

przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem 

negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 (w wyniku podjęcia uchwały do 

kasy gminy wpłynęło 145 497,00 zł mniej z tytułu podatku od nieruchomości). Niezależnie od ww. 

uchwały, Wójt Gminy Nadarzyn dokonał również umorzenia podatku od nieruchomości na ogólną 

kwotę podatku 83 957,71 zł, z czego znaczna część wynikała z pogorszenia sytuacji finansowej 

podatników w związku z pandemią.  

Ponadto Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwałę Nr XXIII.325.2020, na podstawie której od 

18 kwietnia do 30 czerwca 2020 r. nie pobierano opłaty targowej na terenie gminy Nadarzyn (w 2020 

r. z tytułu opłaty targowej do budżetu gminy wpłynęło 5 008 zł mniej w porównaniu do 2019 r.). 
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Podjęcie powyższych działań przez Wójta i Radę Gminy miało na celu głównie zmniejszenie 

obciążeń fiskalnych po stronie przedsiębiorców i mieszkańców, co motywowane było szczególną 

sytuacją w związku z zagrożeniem COVID-19. 

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu podatków i opłat: 

1. Obowiązujące w 2020 roku 

1) Uchwała Nr XV.209.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019r. w 

sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości od 01.01.2020r. na 

terenie gminy Nadarzyn. 

2) Uchwała Nr XV.210.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 października 2019r. w 

sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2020r.  

3) Uchwała Nr XVI.234.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 listopada 2019r. w sprawie 

stawek podatku od środków transportowych obowiązujących od 01.01.2020r. 

2. Podjęte w 2020 roku: 

1) Uchwała Nr XXIII.325.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie 

zmiany Uchwały Nr.XI.139.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015r. w 

sprawie wprowadzenia i poboru opłaty targowej na terenie Gminy Nadarzyn od 01 

stycznia 2016r. (zaniechanie poboru opłaty targowej w okresie od 18 kwietnia do 30 

czerwca 2020r.) 

2) Uchwała Nr.XXV.344.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2020r. w sprawie 

zwolnienia z podatku od nieruchomości grup przedsiębiorców, których płynność 

finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji 

ekonomicznych z powodu COVID-19 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  

I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

W wyniku złożonych przez gminę Nadarzyn wniosków i uzyskania pozytywnej oceny,  

w 2020 roku gmina pozyskała dofinansowanie ze środków zewnętrznych na kwotę niemal 3 074 663 

zł, dzięki czemu zrealizowano następujące projekty:  

1) „Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”, 

działania 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości dostępu do 

szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach. Gmina otrzymała dofinansowanie 

w wysokości 79.200,00 zł. W ramach projektu zakupiono 33 laptopy wraz z oprogramowaniem 
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dla 6 placówek oświatowych z terenu Gminy Nadarzyn (Szkoła Podstawowa im. Marii 

Skłodowskiej – Curie; Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Woli Krakowiańskiej; 

Szkoła Podstawowa w Młochowie; Szkoła Podstawowa im. Św. St. Kostki w Kostowcu; Szkoła 

Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie; Liceum Ogólnokształcące im. Jana 

Pawła II w Nadarzynie); 

2) „Dostosowanie pomieszczenia na sale oddziału żłobkowego w Gminnym Żłobku Nr 1 

„Zaczarowany Ogród” w Ruścu”. Moduł 1b zrealizowany w ramach Resortowego Programu 

Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020” – moduł 1b. 

Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 124.070,84 zł (wniosek złożony 

został w dniu 13.11.2019 r. Projekt zrealizowany został w 2020 r); 

3) „Zapewnienie funkcjonowania 16. miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Gminnym 

Żłobku Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu”. Moduł 2 zrealizowany w ramach Resortowego 

Programu Rozwoju Instytucji Opieki Nad Dziećmi w wieku do lat 3 „MALUCH + 2020” – 

moduł 2. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 25.920,00 zł (wniosek 

złożony został w dniu 13.11.2019 r. Projekt zrealizowany został w 2020 r. ); 

4) „Gimnastyka korekcyjna 2020” zrealizowany w ramach zadania „Sport dla Wszystkich”; 

działanie „Upowszechnienie sportu dzieci i młodzieży”, finansowany ze środków Funduszu 

Zajęć Sportowych dla Uczniów. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 

9.400,00 zł (wniosek złożony został w dniu 20.11.2019 r. Projekt zrealizowany został w 2020 r.) 

5) „Zdalne nauczanie w Gminie Nadarzyn – część II” zrealizowany w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa nr 1 „Powszechny dostęp 

do szybkiego Internetu”, działanie 1.1: „Wyeliminowanie terytorialnych różnic możliwości 

dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” dotyczące realizacji 

projektu grantowego pn. zdalna szkoła+ w ramach  Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. Gmina 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 54.900,00 zł; w ramach projektu zakupiono 13 

laptopów, 4 komputery stacjonarne i 1 komputer AIO wraz z oprogramowaniem i pakietem 

biurowym dla 6 placówek oświatowych z terenu gminy Nadarzyn (Szkoła Podstawowa im. Św. 

Stanisława Kostki w Kostowcu; Szkoła Podstawowa im. Bł. Ks. B. Markiewicza w Woli 

Krakowiańskiej; Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu; Szkoła 

Podstawowa w Młochowie; Liceum Ogólnokształcące w Nadarzynie; Szkoła Podstawowa im. 

Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, ul. Sitarskich 4). 

6) „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Kostowiec” zrealizowany ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 10.000,00 zł; 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 r. 18 

7) „Doposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Parole poprzez zakup sprzętu 

nagłaśniającego” zrealizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł; 

8) „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Młochów”- zrealizowany ze 

środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 10.000,00 zł; 

9) „Budowa placu zabaw w miejscowości Kajetany” zrealizowany ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł; 

10) „Dostawa wraz z montażem wiaty rowerowej w miejscowości Wola Krakowiańska” 

zrealizowany ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 10.000,00 zł; 

11) „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła w Gminie Nadarzyn” zrealizowany ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia 

Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w 

wysokości 150.000,00 zł. W ramach projektu wykonana została inwentaryzacja indywidualnych 

źródeł ciepła, która pozwoliła poznać rzeczywistą, skalę stosowania paliw stałych na 

wyznaczonym obszarze gminy oraz określiła zakres zainteresowania pozyskaniem środków 

zewnętrznych na wymianę starych (nieefektywnych) kotłów.  

12) „Lokalny Animator Sportu.” w ramach projektu Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w 

wysokości  24.000,00 zł na pokrycie części kosztów wynagrodzenia dwóch Animatorów 

pracujących na Orlikach w Kostowcu i Ruścu; 

13) „Zakupu specjalistycznego sprzętu medycznego” współfinansowany ze środków Funduszu 

Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 2.475.000,00 zł; W ramach projektu zakupiono urządzenia typu 

RoboticScope na potrzeby Światowego Centrum Słuchu Instytutu Fizjologii i Patologii Słuchu 

w Kajetanach. 

14) Zakup środków ochrony osobistej dla strażaka-ratownika OSP Nadarzyn i OSP Młochów" 

projekt realizowany w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej – Fundusz Sprawiedliwości. Gmina uzyskała dofinasowanie w wysokości 

82.172,00 zł. W ramach projektu zakupiono sprzęt ochrony osobistej dla strażaków dwóch 

jednostek. OSP Nadarzyn wyposażona została w 17 hełmów, 17 par rękawic specjalistycznych, 
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17 kurtek lekkich dla ratownictwa technicznego, natomiast OSP Młochów - 15 hełmów oraz 15 

par rękawic specjalistycznych. 

 

Projekty realizowane w 2020 roku: 

1) Zakończone: 

a) „Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn” – projekt (zrealizowany w latach 2018-2020) był 

współfinasowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3 

„Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza”. W ramach projektu powstał parking 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 całego projektu (po przetargu i zapytaniach ofertowych na 

przygotowanie studium wykonalności i promocje projektu) wyniosła 6.763.530,00 zł, w tym 

dofinansowanie wyniosło 4.624.070,13 zł;  

b) „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT  – kolejny etap” – projekt 

(zrealizowany w latach 2018-2020) był współfinansowany z Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach ZIT”. W ramach 

projektu na terenie gminy Nadarzyn wykonano 17,118 km ścieżek rowerowych. Powstało 

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 całego projektu (po przetargu i zapytaniach ofertowych na opracowanie 

studium wykonalności i promocje projektu) 20.177.998,61 zł, w tym dofinansowanie wyniosło 

6.903.465,45 zł;  

2) Rozpoczęte (realizacja 2020-2022): 

a) „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 bezkosztowy, 

b) „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn” projekt realizowany w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 E – 

usługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Gmina uzyskała 

dofinasowanie w wysokości 1.183.179,20 zł, 

c) „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego”. 

Gmina Nadarzyn w partnerstwie z Samorządem Województwa Mazowieckiego realizuje 

projekt pn. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do nauczania 
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zdalnego” w ramach X Osi priorytetowej „Edukacja dla rozwoju regionu”, Działania 10.1 

„Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży”, Poddziałania 10.1.1 „Edukacja ogólna”. Gmina 

Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 117.316,88 zł. 

Projekty, na które w 2020 r. złożono wnioski o dofinansowanie (rozstrzygnięcie większości z nich 

nastąpi w 2021 r.): 

a) „Dopłata 3 zł – 2021” – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Gmina otrzymała 

dopłatę w wysokości 190.119,00 zł do przewozów autobusowych o charakterze użyteczności 

publicznej w 2021 r. (linie tzw. „busikowe” na terenie gminy z „Parkuj i Jedź” w Nadarzynie 

do Ruśca, Starej Wsi, Urzuta, Parol i Walendowa); 

b) Maluch+ 2021 – moduł 2 – Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Gmina otrzymała 

dofinansowanie w wysokości 30.720,00 zł na funkcjonowanie 32 miejsc opieki dla dzieci (tj. 

na funkcjonowanie dwóch grup utworzonych w ramach projektu Maluch+ we 

wcześniejszych latach), 

c) Gimnastyka korekcyjna 2021 – zajęcia sportowe dla uczniów szkół  Gminy Nadarzyn - 

Ministerstwo Sportu i Turystyki; 

d) Umiem pływać 2021 - zajęcia sportowe dla uczniów szkół Gminy Nadarzyn – Ministerstwo 

Sportu i Turystyki; 

e) „Budowa odcinka drogi nr 310346W pomiędzy m. Rusiec, a m. Parole, gmina Nadarzyn” – 

dotacja ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w zakresie budowy i 

modernizacji dróg dojazdowych do gruntów; 

f) Mazowieckie Instrumenty Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju 

Województwa Mazowieckiego, gmina Nadarzyn złożyła wnioski dla projektów pn. „Budowa 

Zespołu usług Medycznych w Nadarzynie”; „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni 

ścieków w Walendowie”; „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Głównej w 

Ruścu”; 

g) „Przebudowa drogi powiatowej 3102W w istniejącym pasie drogowym w Młochowie, gm. 

Nadarzyn w zakresie budowy ścieżki rowerowej, chodników, zjazdów, przebudowy jezdni, 

odwodnienia” w ramach działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza RPO WM 

2014-2020; 

h) „Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu w 

ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020; 

i) „Renowacja oficyny zachodniej w Zespole Pałacowo – Parkowym w Młochowie”  

w ramach działania 5.3 Dziedzictwo kulturowe RPO WM 2014-2020; 
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j) Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. 

Gmina Nadarzyn złożyła wnioski dla projektów pn. „Budowa Usług Medycznych w 

Nadarzynie”; „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Walendowie”; „Budowa 

kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin obejmująca ulicę Kawalerską, Daniewice”; 

k) „Zielono – niebieska infrastruktura w Gminie Nadarzyn” ze środków Mechanizmu 

Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach Programu Środowisko, 

Energia i Zmiany Klimatu 

 

Postępowania w zakresie zamówień publicznych, powyżej 30 000 EURO (przeprowadzone 

głównie w formie przetargów nieograniczonych, ale także z wolnej ręki oraz w trybie postępowania 

o udzielenie zamówienia na usługi społeczne).  

W 2020 r. w urzędzie gminy przeprowadzonych zostało łącznie 29 zamówień (z czego 8 

unieważniono w całości oraz 1 w części - z powodu nie złożenia oferty niepodlegającej odrzuceniu 

lub z powodu złożenia oferty przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację zadania). Spośród 

21 postępowań przetargowych 11 dotyczyło robót budowlanych (o łącznej wartości zawartych 

umów 12 703 251,35 zł brutto – przy czym jedno postępowanie na dzień 31 grudnia 2020 r. było w 

trakcie i umowa nie została jeszcze podpisana), 10 postępowań dotyczyło usług (o łącznej wartości 

zawartych umów 6 027 505,28 zł brutto - przy czym dwa postępowania na dzień 31 grudnia 2020 r. 

były w trakcie i umowy nie zostały jeszcze podpisane); jedno postępowanie było dostawą, o 

wartości zawartej umowy 2 494 800 zł brutto.  

 

Postępowania przeprowadzone w 2020 roku w zakresie zamówień publicznych  

powyżej 30.000 euro (bez unieważnionych): 

Roboty budowlane 

1.  Wykonanie placu zabaw w miejscowości Młochów; Wartość zawartej umowy 236 000,00 zł 

brutto; 

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

w 2020 roku, w tym: 

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

gminy Nadarzyn w 2020 roku w zakresie wzmocnienia tłuczniem kamiennym kwarcytowym 

sortowanym frakcji 4-31,5mm w ilości całkowitej 3000 ton z dowiezieniem, wbudowaniem i 

zagęszczeniem mechanicznym; Wartość zawartej umowy 269 370,00  zł brutto; 

Część nr 2. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie 
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gminy Nadarzyn w 2020 roku w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem 

do 10 km, wzmocnienia tłuczniem betonowym sortowanym frakcji 16-63 mm w ilości 

całkowitej 5000 ton z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym; Wartość 

zawartej umowy 301 350,00 zł brutto; 

3.  Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi ul. Grodziska; Wartość zawartej umowy 3 

579 834,96 zł brutto; 

4.  Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, w tym: 

Część nr 1: Rusiec ul. Cicha; Wartość zawartej umowy 83 211,96   zł brutto; 

Część nr 2: Urzut, ul. Łączna; Wartość zawartej umowy 45 564,12 zł brutto; 

Część nr 3: Strzeniówka ul. Macierzanki; Wartość zawartej umowy 49 100,37  zł brutto; 

Część nr 4: Parole, ul. Mrokowska; Wartość zawartej umowy 126 690,00 zł brutto; 

Część nr 5: Walendów,  ul. Tataraków; Wartość zawartej umowy 42 681,00 zł brutto; 

Część nr 6: Wolica, ul. Złotego Kłosa; Wartość zawartej umowy 37 199,73 zł brutto; 

Część nr 7: Zaprojektowanie i przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy oświetlenia 

ulicznego - Kajetany, ul. Zacisze, Wola Krakowiańska, ul. Przytulna (uzupełnienie) i aleja 

Brzóz; Wartość zawartej umowy 110 454,00 zł brutto; 

5.  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; Wartość zawartej umowy 

1 273 050.00  zł brutto; 

6.  Budowa drogi gminnej ul. Poranka w Kajetanach, gmina Nadarzyn; Wartość zawartej umowy 

332 100,00 zł brutto; 

7.  Roboty budowlane na obiektach oświatowych gminy Nadarzyn, w tym: 

Część nr 1: Modernizacja budynku przedszkola w Młochowie; Wartość zawartej umowy 213 

585,15 zł brutto; 

Część nr 2: Adaptacja pomieszczeń lekcyjnych w budynku szkoły podstawowej  w Młochowie; 

Wartość zawartej umowy 421 077,79 zł brutto; 

8.  Budowa placu zabaw w Kajetanach; Wartość zawartej umowy 134 547,24 zł brutto; 

9.  Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej z odgałęzieniami w granicach pasów 

drogowych w Walendowie ul. Romantyczna; Wartość zawartej umowy 465 935,03 zł brutto; 

10.  Zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, budową boisk 

sportowych, świetlicą wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu; 

Wartość zawartej umowy 4 981 500,00 zł brutto; 
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11.  Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie gminy Nadarzyn 

w 2021 roku, w tym: 

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

gminy Nadarzyn w zakresie wzmocnienia tłuczniem kamiennym kwarcytowym sortowanym 

frakcji 4-31,5mm w ilości całkowitej 3000 ton z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem 

mechanicznym;  

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

gminy Nadarzyn w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem do 10km, 

wzmocnienia tłuczniem betonowym sortowanym frakcji 16-63mm w ilości całkowitej 5000 ton 

z dowiezieniem, wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym;  

Udzielenie zamówienia nastąpiło w roku 2021; 

Usługi 

1.  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn; Wartość zawartej 

umowy 381 089,00 zł brutto; 

2.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy Nadarzyn, 

Część II. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych punktów odbioru 

na terenie gminy Nadarzyn; Wartość zawartej umowy 147 798.00 zł brutto; 

3.  Kompleksowe opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy zespołu usług 

medycznych przy ul. Granicznej w Nadarzynie; Wartość zawartej umowy 177 000,00 zł brutto; 

4.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; Wartość zawartej umowy 700 000,00 zł 

brutto; (było to zamówienie uzupełniające przeprowadzone z wolnej ręki, z uwagi na 

wcześniejsze unieważnienie przetargu w tej części – z powodu złożenia oferty przewyższającej 

kwotę przeznaczoną na realizację zadania); 

5.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; Wartość zawartej umowy 3 895 122,60 zł 

brutto; 

6.  Dowóz dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy Nadarzyn do placówek 

oświatowych w dni nauki w placówce oraz powrót do domu w roku szkolnym 2020/2021; 

Wartość zawartej umowy 312 275,52 zł brutto; 

7.  Dowóz uczniów do szkół podstawowych dla których organem prowadzącym jest gmina 

Nadarzyn w roku szkolnym 2020/2021 w okresie od 1 października 2020 do 31 grudnia 2020 
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r.; Wartość zawartej umowy 66 398,40  zł brutto; 

8.  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; Wartość zawartej umowy 347 821,76 zł brutto; 

9.  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn w roku 2021 (udzielenie 

zamówienia nastąpiło w roku 2021); 

10.  Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie gminy Nadarzyn w 2021 r. (udzielenie zamówienia 

nastąpiło w roku 2021); 

Dostawy 

1.  Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego (wartość zawartej umowy 2 494 800,00 zł brutto) 

 

Poza zamówieniami publicznymi (o wartości przekraczającej 30 000 euro) udzielonymi  

w gminie Nadarzyn w ciągu 2020 r., zarejestrowano także 460 zamówień o wartości 

nieprzekraczającej 30 000 euro, zrealizowanych przez poszczególne referaty lub samodzielne 

stanowiska urzędu gminy na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych  

w Urzędzie Gminy Nadarzyn. 

 

 

GMINNE INWESTYCJE 

Inwestycje kontynuowane z roku 2019 zakończone w 2020 roku 

Nazwa zadania Opis 

Budowa ścieżek 

rowerowych 

 

Młochów – Krakowiany dł. ok 3582,2m 

Nadarzyn dł. ok 1740m (styk ze ścieżką z etapu I Pl. Poniatowskiego do ul. Kościelnej, 

ul. Kościelna, ul. Warszawska, ul. Sitarskich, ul. Przejazdowa, ul. Pruszkowska, ul. 

Wierzbowa styk ze ścieżką z etapu I)  

Walendów dł. ok 1220m (ul. Nad Utratą od istniejącej ścieżki na skrzyżowaniu z drogą 

gminną do styku ze ścieżką na węźle Paszków - S8)  

Stara Wieś-Urzut dł. ok 4641,07m (ul. Grodziska od granicy gminy do ul. 

Poziomkowej, ul. Poziomkowa; Stara Wieś: od ul. Grodziskiej  do cieku Mrówka – 

Urzut, od cieku Mrówka do ul. Promyka) 

Ścieżka rowerowa na odcinku od istniejącej ścieżki w Parku w Młochowie do zjazdu z 

parkingu leśnego dz. nr ew. 213, 255, 206/2  dł. ok 250 m              

Zaprojektowanie i 

budowa parkingu 

w ramach projektu 

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 
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Parkuj i Jedź w 

Gminie Nadarzyn  

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 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. 

 

Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2020 roku 

Nazwa zadania Opis 

Kanalizacja sanitarna oraz 

sieć wodociągowa w 

Walendowie 

Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Romantycznej w 

miejscowości Walendów, w tym sieć kanalizacyjna grawitacyjna  Ø 200 – 

454,7 mb; sieć kanalizacyjna grawitacyjna  Ø 160 – 25,6 mb; sieć 

wodociągową Ø110 – 284,8 mb; sieć wodociągową Ø90 – 3,2 mb; hydrant p. 

poż Ø 80 –  2szt.  

Przebudowa skrzyżowania 

dróg na granicy Urzuta i 

Książenic  

Zaprojektowanie wraz z przebudową skrzyżowania alei Olszowej w 

Książenicach, gmina Grodzisk Mazowiecki oraz ul. Promyka i ul. Krańcowej 

w Urzucie, gmina Nadarzyn - nawierzchnia z mas bitumicznych – 111,29m² 

Budowa drogi w 

Kajetanach 

Budowa drogi gminnej ul. Poranka w m. Kajetany, gmina Nadarzyn - 

nawierzchnia z kostki betonowej dł. ok  – 320 m 

Doposażenie placu zabaw 

w Ruścu 

Dostawa wraz z montażem urządzenia zabawkowego typu TYROLKA 

 

Budowa placu zabaw w 

Młochowie 

 

Zestaw zabawowy o konstrukcji drewnianej 700 x 640 cm; Bujak 2-osobowy 

typu ważka; Huśtawka dwuosobowa; Bujak sprężynowy – konik; Ławki, kosze 

na śmieci. 

Budowa placu zabaw w 

Kajetanach 

 

Karuzela drążkowa 319 x 319 cm; Trasa linowa z przeszkodami 1329 x 237 

cm; Zestaw zabawowy 392 x 694 cm; Bujak sprężynowy – trzyosobowy; 

Huśtawka wagowa; Bęben biegowy; Wiata zabawowa;  Bujak sprężynowy 

motocykl; Zestaw biwakowy; Ławki, kosze na śmieci, stojak na rowery. 
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Przebudowa ulic w zakresie 

budowy oświetlenia 

drogowego  

Droga powiatowa na odcinku Młochów-Krakowiany dł. ok 2256 m; słupy 

oświetleniowe 63 sztuk 

Rusiec: ul. Cicha dł. 838 m; słupy oświetleniowe 17 sztuk 

Strzeniówka: ul. Macierzanki dł. 336 m słupy oświetleniowe 10 sztuk 

Walendów: ul. Tataraków dł. ok 320 m; słupy oświetleniowe 8 sztuk 

Wolica: ul. Złotego Kłosa dł. ok 234 m; słupy oświetleniowe 8 sztuk 

Parole: ul. Mrokowska  dł. ok 882m słupy oświetleniowe 26 sztuk 

Urzut: ul. Łączna dł. 314 m; słupy oświetleniowe 9 sztuk 

Przebudowa drogi gminnej w zakresie podwieszenia przewodu i opraw 

oświetlenia ulicznego w Walendowie ul. Romantyczna dł. ok 367m opraw 

oświetleniowych 11 sztuk, 1 słup oświetleniowy wraz z oprawą 

Zaprojektowanie i budowa 

oświetlenia ulicznego 

Wola Krakowiańska: ul. Złota dł. 131 m; słupy oświetleniowe 4 sztuki 

Kajetany: ul. Zacisze dł. 265 m; słupy oświetleniowe 7 sztuk 

Oświetlenia terenu działek zlokalizowanych w miejscowości Stara Wieś dz. nr 

ew. 88 dł. 117 m; słupy oświetleniowe 5 sztuk oprawy oświetleniowe 6 sztuk 

Oświetlenia terenu działek zlokalizowanych w miejscowości Strzeniówka dz. 

nr ew. 947, 949 dł. 447 m; słupy oświetleniowe parkowe 10 sztuk, słupy 

oświetleniowe drogowe 2 sztuki 

Budowa oświetlenia ulicznego w Nadarzynie (ul. Przejazdowa na wysokości 

od ul. Turystycznej do ul. Pruszkowskiej) dł. 265 m; słupy oświetleniowe 7 

sztuk 

Budowa oświetlenia ulicznego ul. Cygańska w m. Wolica dł. 270 m; słupy 

oświetleniowe 6 sztuk 

Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Krakowiańskiej - aleja Brzóz, dł. 105m; 

słupy oświetleniowe 4 sztuki 

 

Przygotowaniem do realizacji i nadzorem nad inwestycjami realizowanymi w gminie Nadarzyn 

zajmuje się referat inwestycji - komórka ta w zakresie swoich kompetencji posiada również katalog 

innych spraw w tym m.in związanych wydawaniem decyzji lokalizacyjnych na umieszczenie 

urządzenia (gaz, woda, energia elektryczna, kanalizacja, zjazdy) w pasie drogowym dróg gminnych 

(w 2020 r. wydano 327 decyzji); wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie 

urządzenia (281 decyzji) czy uzgodnieniem dokumentacji technicznej w zakresie zarządcy drogi (w 

2020 r. dokonano 127 takich uzgodnień). 
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Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu kompetencji referatu 

inwestycji w 2020 r.: 

1. w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę, na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata, 

części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne, będących własnością Gminy Nadarzyn: 

1) Uchwała Nr XVIII.260.2020 z dnia 29 stycznia 2020 r. - dz. nr ew. 103/3 i 102/9 w  

Młochowie - sieć gazowa i przyłącza gazowe 

2) Uchwała Nr XIX.270.2020 z dnia 11 marca 2020 r.  - dz. nr ew. 199/9 w Starej Wsi - 

przyłącze wodociągowe i przyłącze kanalizacyjne 

3) Uchwała Nr XIX.271.2020 z dnia 11 marca 2020 r. - dz. nr ew. 368/3, 385/4 w Wolicy - sieć 

wodociągowa i przyłącza wodociągowe 

4) Uchwała Nr XX.284.2020 z dnia 26 marca 2020 r. -  dz. nr ew. 272/55 w Ruścu - przyłącze 

gazowe 

5) Uchwała Nr XX.285.2020 z dnia 26 marca 2020 r. - dz. nr ew. 167/7 w Kajetanach - 

przyłącze gazowe 

6) Uchwała Nr XXI.295.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - dz. nr ew. 69/16 w Starej Wsi - 

przyłącze gazowe 

7) Uchwała Nr XXI.296.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - dz. nr ew. 164/25 w Urzucie - 

przyłącze gazowe 

8) Uchwała Nr XXI.297.2020 z dnia 8 kwietnia 2020 r. - dz. nr ew. 26/13, 26/22, 27/9 w 

Młochowie - telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna, słupy telekomunikacyjne 

9) Uchwała Nr XXIII.311.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 98/6, 119 w Kajetanach - 

przyłącze kablowe linii światłowodowej 

10) Uchwała Nr XXIII.312.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 166/7, 83/12, 90/5 w 

Kajetanach - słupy teletechniczne, kabel i przyłącza linii światłowodowej 

11) Uchwała Nr XXIII.313.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 129/2 w Kajetanach - 

słupy telekomunikacyjne i telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna 

12) Uchwała Nr XXIII.314.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 602/2 w Strzeniówce - 

przyłącze kanalizacyjne 

13) Uchwała Nr XXIII.315.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr 6 oraz dz. nr ew. 7/6 w Urzucie 

- sieć gazowa 

14) Uchwała Nr XXIII.316.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 278 w Wolicy - 

podwieszenie kabla telekomunikacyjnego światłowodowego na istniejących słupach 

15) Uchwała Nr XXIV.335.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 21/36 w Starej Wsi - 

telekomunikacyjna linia kablowa napowietrzna 
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16) Uchwała Nr XXIV.336.2020 z dnia 24 czerwca 2020 r. - dz. nr ew. 120/1, 119/2 w Wolicy - 

gazociąg średniego ciśnienia 

17) Uchwała Nr XXV.341.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. - dz. nr ew. 845/8 w Nadarzynie - 

przyłącze wodociągowe 

18) Uchwała Nr XXV.342.2020 z dnia 21 lipca 2020 r. - dz. nr ew. 16/63 w Strzeniówce - 

przyłącze kanalizacyjne 

19) Uchwała Nr XXVII.353.2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r. - dz. nr ew. 199/9 w Starej Wsi - 

przyłącze gazowe średniego ciśnienia 

20) Uchwała Nr XXVIII.367.2020 z dnia 30 września 2020 r. - dz. nr ew. 1/1, 1/4 w Marysinie -  

gazociąg 110 PE 

21) Uchwała Nr XXIX.381.2020 z dnia 28 października 2020 r. - dz. nr ew. 2/8 w Kosowie - 

przyłącze gazowe 

22) Uchwała Nr XXIX.382.2020 z dnia 28 października 2020 r. - dz. nr ew. 40/19 w Rozalinie - 

gazociąg średniego ciśnienia wraz z przyłączem gazu 

23) Uchwała Nr XXIX.383.2020 z dnia 28 października 2020 r. - dz. nr ew. 21/36 w Starej Wsi - 

przyłącze wodociągowe 

24) Uchwała Nr XXIX.384.2020 z dnia 28 października 2020 r. - dz. nr ew. 164/25, 163 w 

Urzucie - przyłącze kanalizacyjne 

25) Uchwała Nr XXX.394.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. - dz. nr ew. 762/3 w Nadarzynie - 

przyłącze wodociągowe oraz przyłącze kanalizacji sanitarnej 

26) Uchwała Nr XXX.395.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. - dz. nr ew. 22/11, 22/19 w Starej 

Wsi - sieć gazowa średniego ciśnienia z przyłączami gazu 

27) Uchwała Nr XXX.396.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. - dz. nr ew. 21/36 w Starej Wsi - 

przyłącze gazowe 

28) Uchwała Nr XXX.397.2020 z dnia 25 listopada 2020 r. - dz. nr ew. 2109/5 w Nadarzynie - 

przyłącze gazowe 

29) Uchwała Nr XXXI.408.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. - dz. nr ew. 182/102 w Kajetanach - 

przyłącze wodociągowe 

30) Uchwała Nr XXXI.409.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. - dz. nr ew. 2232 w Nadarzynie - 

przyłącze kanalizacyjne 

31) Uchwała Nr XXXI.410.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. - dz. nr ew. 40/19 w Rozalinie - sieć 

wodociągowa wraz z przyłączem wodociągowym 

32) Uchwała Nr XXXI.411.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. - dz. nr ew. 120/4, 120/17 w Woli 

Krakowiańskiej - przyłącze wodociągowe 
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2. Pozostałe uchwały: 

1) Uchwała Nr XXVIII.373.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  30 września 2020 r w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

2) Uchwała Nr XXX.399.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  25 listopada 2020 r w sprawie 

wyrażenia zgody na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 

zbiorowego. 

3) Uchwała Nr XXIX.385.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  28 października 2020 r w 

sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym 

jest Gmina Nadarzyn oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów.     

4) Uchwała Nr XXIX.386.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  28 października 2020 r w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą 

Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich. 

5) Uchwała Nr XXIX.387.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia  28 października 2020 r w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą 

Michałowice dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów 

pasażerskich. 

6) Uchwała Nr XXIX.388.2020 Rady Gminy Nadarzyn  z dnia  28 października 2020 r w 

sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą 

Brwinów dotyczącego wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich 

 

 

GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

W 2020 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 8 postępowań w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności; aktualizowano 

wykaz użytkowników wieczystych, w systemie „Użytkowanie” oraz Rejestrze Mienia 

Komunalnego. 
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Mienie gminne – w 2020 r. m.in. rozpoczęto 22 i kontynuowano 4 postępowania dotyczące 

ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Nadarzyn; 

wszczęto i prowadzono 21 postępowań w sprawie zezwolenia na lokalizację i umieszczenie 

urządzeń w działkach stanowiących własność gminy lub będących pod jej zarządem; prowadzono 

łącznie 20 postępowań, a 5 zakończono aktem notarialnym, w sprawie nabycia w drodze darowizny 

na rzecz gminy działek drogowych; prowadzono 4 postępowania w sprawie nabycia na rzecz gminy 

nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (działki nr ew. 181/3 w Kajetanach; 

działki 68/3 w Walendowie; działki nr ew. 5/12, 5/16 oraz 109/2, 109/3, 115/5, 117/6, 948 w 

Strzeniówce - zakończone aktem notarialnym). Wszczęto i zakończono postępowanie w sprawie 

zakupu nieruchomości stanowiącej działkę o nr ew. 81/3 położoną we wsi Młochów, gm. Nadarzyn 

w celu  powiększenia terenu szkoły w Młochowie. 

Ponadto m.in. prowadzono 16 postępowań dotyczących zawarcia umów dzierżawy i 4 postępowania 

o zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Nadarzyn.  

Złożono m.in.: 54 wnioski wieczystoksięgowe w celu uregulowania stanu prawnego nieruchomości 

gminy Nadarzyn; 10 wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów w celu aktualizacji danych; 

98 wniosków o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków. 

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

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

wydano 413 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. 

Podziały geodezyjne gruntu oraz rozgraniczenia - prowadzono 106 postępowań o wydanie 

postanowienia w sprawie podziału nieruchomości (w tym 4 z 2019 r.); 15 postepowań w sprawie 

podziału nieruchomości poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydano 75 

decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości oraz 7 postanowień dotyczących zawieszenia 

postępowania. 

Procedura dotycząca zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - w 2020 r., 

prowadzono 14 procedur planistycznych (obejmujących m.in. rozpatrzenie 27 wniosków w sprawie 

zmiany planów miejscowych dla miejscowości: Nadarzyn, Krakowiany i Wola Krakowiańska; 

przygotowano 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia MPZP - dla 9 obszarów w 

Nadarzynie oraz 2 obszarów w Krakowianach i 3 obszarów w Woli Krakowiańskiej; przekazano do 

zaopiniowania i uzgodnień z właściwymi organami 3 projekty MPZP dotyczące wsi: Nadarzyn (Pl. 

Poniatowskiego), Wolica (obszary I, III - IX), Stara Wieś (obszary I – V); ponowiono procedury w 

zakresie uzgodnienia projektu MPZP z Zarządem Powiatu Pruszkowskiego dla 2 obszarów w 

Wolicy; przeanalizowano teksty i rysunki MPZP dotyczące 3 projektów MPZP wsi: Nadarzyn (Pl. 
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Poniatowskiego), Wolica (obszary I, III - IX), Stara Wieś (obszary I – V) przed wyłożeniem do 

publicznego wglądu i zgłoszono uwagi projektantowi w celu naniesienia stosownych poprawek; 

wyłożono do publicznego wglądu 3 projekty MPZP wraz z prognozą oddziaływania na środowisko). 

Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nadarzyn - ponowiono procedurę sporządzania zmiany studium (na skutek podjęcia przez Radę 

Gminy Nadarzyn w 2019 r. 2 uchwał zmieniających zakres zmiany studium); wystąpiono do 

Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz do właściwych organów i instytucji 

(łącznie 29 jednostek) o uzgodnienie i opinie n/t sporządzonego projektu studium.  

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu geodezji i gospodarki 

przestrzennej: 

1. Podjęto 2 uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego: 

1) Uchwała Nr XXIII.319.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

Obszarów Nr I - IX we wsi Nadarzyn w Gminie Nadarzyn (9 obszarów); 

2) Uchwała Nr XXVIII.372.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2020r. w 

sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla Obszarów Nr I i II we wsi Krakowiany i dla Obszarów Nr III - V we 

wsi Wola Krakowiańska w Gminie Nadarzyn: 

2. Podjęto 3 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania 

na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych z czego zrealizowano 2 uchwały: 

1) Uchwała Nr XXIII.318.2020 z 03.06.2020r. dz. ew. nr 2294/1 pow. 0,0062ha, obręb 

Nadarzyn. Akt notarialny z dnia 17.09.2020r. 

2) Uchwała Nr XXVII.354.2020 z dnia 26.08.2020r. dz. ew nr. 37/12, 37/18 o łącznej pow. 

0,2965 ha, obręb Rozalin. Akt notarialny z dnia 29.12.2020r. 

3) Uchwała Nr XXVIII.368.2020 z dnia 30.09.2020r. dz. 170/3, 170/48 o łącznej pow. 

0,6317ha, obręb Kajetany. 

3. Zrealizowano 5 uchwał z lat poprzednich w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy 

nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych: 

1) Uchwała Nr LI.623.2018 z dnia 29.10.2018r dz. ew. nr 284/6, 285/4 o łącznej pow. 

0,2305ha, obręb Rusiec. Akt notarialny z dnia 15.01.2020r. 

2) Uchwała Nr XXIV.309.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30.11..2016r. dz. ew. nr 

178/24, 179/7 o łącznej pow. 0,6666ha Akt notarialny z dnia 05.02.2020r. 

3) Uchwała XVII.243.2019 z dnia 30.12.2019 r. dz. ew. nr 22/11, 22/19 o łącznej pow. 
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0,4120 ha, obręb Stara Wieś. Akt notarialny z dnia 24.06.2020r. 

4) Uchwała Nr XVII.244.2019 z dnia 30.12.2019r. dz. ew. nr 112/31 o pow. 0,3542ha, obręb 

Krakowiany. Akt notarialny z dnia 20.08.2020r. 

5) Uchwała Nr XLIV.535.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23.05.2018r. dz. ew. nr 

51/13, 51/14, 50/12, 51/15 o łącznej pow. 0,2354ha, obręb Rozalin. Akt notarialny z dnia 

05.10.2020r. 

4. Podjęto i zrealizowano 6 uchwał w sprawie nadania nazw ulic: 

1) Uchwała Nr XX.290.2020 z dn. 26.03.2020r. - dz. nr 606, 255/30, Rusiec, ul. Fantazji;  

2) Uchwała Nr XXVII.363.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 2323/8, 852/16, 852/6, 851/12, 

Nadarzyn, ul. Ballady; 

3) Uchwała Nr XXVIII.370.2020 z dn. 30.09.2020r. - dz. nr 164/36 Stara Wieś, ul. Jaskółki; 

4) Uchwała Nr XXVIII.371.2020 z dn. 30.09.2020r. - dz. nr 218/8, Wola Krakowiańska, ul. 

Epicka; 

5) Uchwała Nr XXXI.406.2020 z dn. 23.12.2020r. - dz. nr 631/8, Wolica, ul. Urbanistów; 

6) Uchwała Nr XXXI.405.2020 z dn. 23.12.2020r. - dz. nr 1090, Wolica, ul. Słoneczników; 

5. W toku realizacji są 2 uchwały na nabycie nieruchomości od Krajowego Ośrodka Wsparcia 

Rolnictwa.  

1) Uchwała Nr II.17.2018.Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018r. oraz Uchwała 

zmieniająca VII.802019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 marca 2019r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn działki nr ew. 181/3 położonej we 

wsi Kajetany, która przeznaczona zostanie pod drogę gminną; 

2) Uchwała Nr XLIV.536.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018r. w sprawie 

nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn działki nr ew. 68/3 położonej we 

wsi Walendów, która przeznaczona zostanie pod drogę gminną; 

6. Podjęto i zrealizowano Uchwałę Nr XVIII.259.2020 z dn. 29.01.2020r. w sprawie wyrażenia 

zgody na nabycie działki nr ew. 81/3 w Młochowie.  

7. Podjęto i zrealizowano Uchwałę Nr XX.288.2020 z dn. 26.03.2020r. w sprawie sprzedaży 

bezprzetargowej dz. 496/1 w Nadarzynie, akt notarialny Rep. A Nr 2728/2020.  

8. W toku realizacji jest Uchwała Nr XXXVI.469.2017 z dn. 29.11.2017r. w sprawie wyrażenia 

zgody na sprzedaż w drodze przetargu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn 

– działki nr ew.  925, 926/1, 2033 położonej we wsi Nadarzyn.  

9. W toku realizacji są 2 uchwały dot. sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiącej 

własność Gminy Nadarzyn. 

1) Uchwała Nr XXX.393.2020 z dn. 25.11.2020r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż 

w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (dz. 
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ew. 142/3 Strzeniówka),  

2) Uchwała Nr XIV.177.2019 z dnia 25.09.2019r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie 

nieruchomości w trybie bezprzetargowym (dz. nr ew. 751/12, 751/10 Nadarzyn). 

10. Podjęto i zrealizowano uchwałę w sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn (dz. ew. nr 496/1, Nadarzyn) – 

Uchwała Nr XX.288.2020 z dnia 26 marca 2020 r.  

11. Podjęto 17 uchwał dot. ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu energetycznego 

nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn na działkach: 

1) Uchwała Nr XIX.279.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. 16/63, Strzeniówka; 

2) Uchwała Nr XIX.280.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 7/6, Urzut; 

3) Uchwała Nr XX.286.2020 z dn. 26.03.2020r. - dz. nr 44/8, Rozalin; 

4) Uchwała Nr XIX.272.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 219/10 i 219/31, Kajetany; 

5) Uchwała Nr XIX.274.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 40/19, Rozalin; 

6) Uchwała Nr XIX.275.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 311/3 i 310/23, Rusiec;  

7) Uchwała Nr XX.287.2020 z dn. 26.03.2020r. - dz. nr 36, Urzut; 

8) Uchwała Nr XIX.273.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 155/10, Kajetany; 

9) Uchwała Nr XXVI.360.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 303/15, Rusiec; 

10) Uchwała Nr XXVII.357.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 174/11, Kajetany; 

11) Uchwała Nr XXXI.407.2020 z dn. 23.12.2020r. - dz. nr 50/42 i 51/15, Stara Wieś; 

12) Uchwała Nr XIX.278.2020 z dn. 11.03.2020r. - dz. nr 69/16 Stara Wieś; 

13) Uchwała Nr XXVII.361.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 598/9 Stara Wieś; 

14) Uchwała Nr XXVII.362.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 21/36, Stara Wieś; 

15) Uchwała Nr XXVII.358.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 125/34, Nadarzyn; 

16) Uchwała Nr XXVII.359.2020 z dn. 26.08.2020r. - dz. nr 272/55, Rusiec; 

17) Uchwała Nr XXVIII.369.2020 z dn. 30.09.2020r. - dz. nr 371/15, Strzeniówka. 

12. Podjęto Uchwałę Nr XXIII.317.2020 z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie ustanowienia 

odpłatnej służebności przesyłu gazowego nieruchomości stanowiącej własność Gminy 

Nadarzyn na dz. ew. 838/27, Nadarzyn. 

13. Podjęto oraz zrealizowano Uchwałę Nr XXVII.356.2020 RGN z dnia 26 sierpnia 2020r. w 

sprawie wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu 

użytkowego znajdującego się w Młochowie przy ul. Mazowieckiej 5A, stanowiącego własność 

Gminy Nadarzyn.  

 

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy 

Nadarzyn stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2018 Wójta Gminy Nadarzyn  
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z dnia 31.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości 

(pzp) Gminy Nadarzyn na lata 2019-2021.  

Na koniec 2020 r. w zasobie gminy znajdowały się: 

1. Nieruchomości stanowiące własność gminy – 220,0459 ha, w tym 149,1052 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 oddane w użytkowanie – 101,0499 ha 

6. Nieruchomości oddane w dzierżawę/najem (brano pod uwagę powierzchnię całych działek 

ewidencyjnych, nawet w przypadku gdy oddano w dzierżawę tylko część działki)  

– 74,4965 ha. 

 Plan Wykorzystania Zasobów przewidywał nabywanie do zasobu nieruchomości służące 

realizacji zadań własnych i zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. W 2020 r. 13 

nieruchomości przeszły na własność gminy w wyniku podziału nieruchomości, 6 nieruchomości 

drogowych gmina pozyskała w wyniku darowizny, a ponadto zakupiono 1 działkę (nr ew. 81/3 w 

Młochowie) oraz udział w 1 nieruchomości (3/9 w działce nr ew. 505/2 w Nadarzynie). 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 2020 r. w drodze przetargu nieograniczonego, po 

uzyskaniu zgody Rady Gminy sprzedano 1 nieruchomość oraz w trybie bezprzetargowym sprzedano 

1 nieruchomość. 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 2020 r. zawarto 46 

umów dzierżaw/najmu. 

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

nieruchomości do zasobu wyniosą w 2020 r. około 80 000 zł. W 2020 r. wydatki na: usługi 

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

odpisy z ksiąg wieczystych) wyniosły 122 642,22 zł. 

 Na 2020 r. zaplanowano również uzyskanie dochodu w wysokości około 400 000 zł  

z dzierżaw i najmów, uzyskano z tego tytułu 413 424,18 zł. Na 2020 r. szacowano uzyskanie 

dochodu ze zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania na poziomie 100 000 zł. W 2020 r. 

dokonano zbycia dwóch nieruchomości - dochód z tego tytułu wynosił 410 320,00 zł. Z tytułu 

użytkowania wieczystego (opłata roczna) na 2020r. prognozowano uzyskanie dochodu w wysokości 
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20 000,00 zł - uzyskano 35 717,18 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 2020 r. odbywało się zgodnie z 

wytycznymi zawartymi w w/w programie zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

 

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA  

W zakresie rolnictwa w 2020 r. prowadzono m.in. stałą współpracę z Mazowieckim 

Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Warszawie, a także z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną 

Nadarzyn oraz sołtysami i radami sołeckimi w realizacji zadań przyjętych przez Komisję Rolną i 

Ochrony Środowiska; prowadzono również współpracę z Biurem Powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie wdrażania systemu identyfikacji i rejestracji 

zwierząt oraz dopłat bezpośrednich dla rolnictwa i planów rozwoju obszarów wiejskich; 

koordynowano prace związane z Powszechnym Spisem Rolnym 2020, który odbył się od 8 czerwca 

do 22 grudnia 2020 r.; uczestniczono w pracach komisji powołanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego, do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych 

wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych (sporządzono 9 protokołów z oszacowania 

szkód spowodowanych wystąpieniem przymrozków wiosennych). 

W zakresie ochrony środowiska prowadzono m.in. koordynację, nadzór i stałą współpracę z firmą 

Energomix Sp. z o.o. w zakresie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji wszystkich źródeł ciepła w 

granicach gminy Nadarzyn. Inwentaryzacją zostało objęte 5 775 obiektów; przeprowadzono 158 

nasadzeń nowych drzew (na terenach rekreacyjnych będących własnością gminy Nadarzyn oraz w 

pasach dróg gminnych; prowadzono postępowania m.in. w sprawie składowania odpadów ziemnych, 

w sprawie wydania opinii dotyczących zatwierdzenia projektu prac geologicznych, w sprawie 

wydania opinii dotyczących pozwolenia na zbieranie odpadów; prowadzono kontrole - na zgłoszenie 

mieszkańców, policji lub straży gminnej - wysypisk odpadów (uprzątnięto łącznie 30 dzikich 

wysypisk); prowadzono postępowania administracyjne oceniające wpływ inwestycji na środowisko 

wraz z procedurą przygotowującą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięć (wydano 5 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym jedna jest w 

procedurze odwoławczej w SKO, zaś 5 postępowań w toku); przyjmowano i weryfikowano wnioski 

o dofinansowanie usunięcia eternitu (wpłynęło 32 wnioski z czego 29 rozpatrzono pozytywnie); 

Prowadzono również m.in. postępowanie w sprawie wylewania ścieków; kontrolę stanu zbiornika 

wodnego na terenie ROD Wolica z udziałem Straży Gminnej; uczestniczono w postępowaniu 
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kontrolnym MWIOŚ dotyczącym spalonego magazynu z farbami; przeprowadzono postępowania i 

przygotowano 44 decyzje dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (dla osób fizycznych 

i prawnych); wystąpiono z 30 wnioskami do Starosty Powiatu Pruszkowskiego o wydanie 

zezwolenia na usunięcie drzew; wydano 37 zgód właścicielskich dla Rodzinnych Ogrodów 

Działkowych; rozpatrzono 334 zgłoszenia od osób fizycznych dotyczących zamiaru usunięcia drzew 

i krzewów, wydano 1 zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. W ciągu roku 

dokonano łącznie 364 oględzin terenowych w zakresie prowadzonych postępowań.  

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

odpadami (w tym, m.in. przygotowanie i wysłanie zawiadomień określających wysokość opłaty za 

odpady komunalne – 5554 oraz powtórnych zawiadomień określających wysokość opłaty za odpady 

– 204; weryfikacja deklaracji, naliczanie płatności; prowadzenie kontroli terenowych w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi - 130 kontroli, wydanie 331 zezwoleń na wywóz odpadów 

budowlanych, 39 zezwoleń na oddanie opon, 299 zaświadczeń uprawniających do oddania odpadów 

segregowanych do PSZOK; 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. Ponadto 

wprowadzono obowiązek selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Urzędzie Gminy Nadarzyn 

oraz przygotowano program użyczania kompostowników dla mieszkańców gminy (zakupiono 110 

kompostowników, natomiast wpłynęło 127 wniosków o użyczenie - wydano 5 informacji o 

odmowie użyczenia, pozostałe 12 wniosków zostaną rozpatrzone w 2021 roku). 

W zakresie gospodarki wodnej prowadzono m.in. 10 postępowań administracyjnych w sprawach 

naruszenia stosunków wodnych względem działek sąsiednich; prowadzono 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 m.in. nadzorowano sprawy związane z: dbaniem o czystość na kwaterach 

Żołnierzy Poległych cmentarza w Nadarzynie, na gminnym targowisku, na terenie „Parkuj i Jedź” w 

Nadarzynie, na terenach zieleni w Nadarzynie, Wolicy, Starej Wsi, Walendowie, Strzeniówce oraz 

w parku w Młochowie; prowadzono konserwację oświetlenia ulicznego na terenie gminy; 

prowadzono ubezpieczenia majątkowe UG oraz placówek podległych, ubezpieczenia grupowe na 

życie strażaków z OSP Nadarzyn i Młochów, ubezpieczenia komunikacyjne taboru samochodowego 

będącego własnością gminy. 

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu rolnictwa, ochrony 

środowiska i gospodarki: 

1. Realizowane z lat poprzednich: 
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1) Uchwała Nr XVII/137/2007 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 13 grudnia 2007 r. – Regulamin 

usuwania wyrobów zawierających azbest i udzielenia dofinasowania dla osób fizycznych na 

ten cel ze środków budżetu Gminy Nadarzyn – wpłynęło 31 wniosków, które zostały 

rozpatrzone pozytywnie; wypłacono  z budżetu gminy kwotę 42 579,23 zł. 

2) Uchwała Nr XLII.507.2018 Rady Gminy Nadarzyn z 21 marca 2018 r. – w sprawie przyjęcia 

„Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020”. Program Ochrony 

Środowiska przewidywał przede wszystkim poprawę jakości powietrza, wód 

powierzchniowych i podziemnych oraz minimalizację negatywnych skutków zdrowotnych 

spowodowanych obecnością azbestu poprzez budowę ścieżek rowerowych, budowę 

odcinków sieci kanalizacyjnej, a także odbiór, transport i utylizację wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Nadarzyn. 

2. Podjęte w 2020 roku: 

1) Uchwała Nr XXII.307.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie 

zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym (3zł 

miesięcznie za jednego mieszkańca nieruchomości). 

2) Uchwała Nr XXII.308.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 6 maja 2020 r.  w sprawie 

ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Nadarzyn – w 

związku z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – nowy wzór 

deklaracji uwzględnia przepisy RODO o ochronie danych osobowych oraz możliwość 

zadeklarowania kompostowania bioodpadów i skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty. 

3) Uchwała Nr XXVI.350.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 lipca 2020 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki takiej opłaty na terenie gminy Nadarzyn. 

Ustalone na podstawie uchwały następujące stawki: 

 25 zł miesięcznie za jednego mieszkańca w przypadku, gdy odpady komunalne są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

 12,50 zł miesięcznie od każdej osoby, powyżej piątej, zamieszkującej nieruchomość, 

jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny; 

 50 zł miesięcznie za jednego mieszkańca opłaty podwyższonej za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny; 
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 ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od nieruchomości, 

na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 

cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w wysokości: 

o 152 zł za rok – jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny; 

o 304 zł za rok – opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 

komunalnych w sposób selektywny. 

4) Uchwała Nr XIX.267.2020  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Nadarzyn – regulamin określa 

zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy minimalne wymagania w zakresie: 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych, selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, mycia i naprawy 

pojazdów poza myjniami i warsztatami, utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i 

porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, obowiązki właścicieli zwierząt domowych. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 

W roku 2020 do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęło 770 wniosków Centralnej 

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

formę elektroniczną i wysyłane do CEIDG. Wśród złożonych wniosków 81 wniosków było o wpis, 

605 wniosków dotyczących zmiany wpisu, 9 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej, 33 

wnioski o wznowienie działalności  gospodarczej, 42 wnioski o wykreślenie wpisu CEIDG. 

W ciągu roku do urzędu wpływały wnioski dotyczące m.i.: 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 13 podmiotów wydano 37 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep), w tym: o zawartości alkoholu do 

4,5% oraz piwo - 12 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18%  z wyjątkiem piwa - 12  

zezwoleń oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu - 13 zezwoleń. Dla 6 podmiotów wydano 16 

zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży 

(gastronomia), w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 6 zezwoleń, o zawartości alkoholu 

od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 5 zezwoleń, o zawartości powyżej 18% alkoholu - 5 zezwoleń. 

W ciągu roku wydano także 32 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych 
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podczas imprez organizowanych  na terenie gminy Nadarzyn, w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% 

oraz piwo - 15 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - 15 zezwoleń, o 

zawartości powyżej 18% alkoholu - 2 zezwolenia. 

W 2020 roku wydano 11 decyzji administracyjnych wygaszających zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych; wydano 1 licencję na 

wykonywanie krajowego transportu drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie 

gminy Nadarzyn, a także 1 zezwolenie na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym oraz 2 zaświadczenia na wykonywanie publicznego transportu zbiorowego. 

 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI, 

DOWODY OSOBISTE  I URZĄD STANU CYWILNEGO 

Wykonane zadania z zakresu ewidencji ludności 

1. Zameldowanie na pobyt stały (obywatele polscy i cudzoziemcy) ...................... 519 

2. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce obywateli polskich .................. 54 

3. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców ............................................... 244 

4. Wymeldowanie z pobytu stałego (obywatele polscy i cudzoziemcy) ….….…… 85 

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

6. Ilość udzielonych informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru  

zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ……..………………………. 137 

7. Ilość wydanych zaświadczeń o zameldowaniu ……………...…………..…..…. 255 

8. Ilość wydanych zaświadczeń o braku osób zameldowanych pod adresem …...…. 68  

9. Przemeldowanie w obrębie gminy ……………………………………………….. 37 

10. Nadawanie na wniosek numeru PESEL .................................................................. 151 

11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP ……………………………………………..  2 

Ponadto m.in. wszczęto 8 postępowań w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. Wydano: 8 

decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego; 2 decyzje umarzające postępowanie 

o wymeldowanie z pobytu stałego i 1 decyzję w sprawie odmowy wymeldowania 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 
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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. 

Przygotowano spisy wyborców w wyborach Prezydenta RP. 

Wykonane zadania z zakresu dowodów osobistych 

Przyjęto 1061 wniosków o wydanie dowodu osobistego, ale wydano 1099 dowodów (również na 

podstawie wniosków z poprzedniego roku). Przyjęto 162 zgłoszenia o kradzieży, bądź zagubieniu 

dowodu osobistego; w Rejestrze Dowodów Osobistych unieważniono 769 dowodów. Ponadto 

m.in. udostępniano dane z Rejestru Dowodów Osobistych i kopert dowodowych,  przesyłano do 

innych urzędów zlecenia usunięcia niezgodności ujawnionych w Rejestrze PESEL, usuwano 

niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych. 

Wykonane zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 

W Rejestrze Stanu Cywilnego dokonano rejestracji: 39 aktów urodzenia; 118 aktów małżeństwa, 

w tym 15 aktów sporządzono w trybie szczególnym; 115 aktów zgonu. Przyjęto 23 oświadczenia o 

uznaniu ojcostwa, wydano 6 decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska. Dokonano 23 

sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego w ramach czynności materialno-technicznej. 

Dokonano 43 uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego w ramach czynności 

materialno-technicznej. Przyjęto od nupturientów 115 zapewnień o nieistnieniu okoliczności 

wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz wydano 33 zaświadczenia stwierdzające brak 

okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto m.in. przyjęto 60 oświadczeń o 

wstąpieniu w związek małżeński, w tym 23 oświadczeń poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. 

Wydano ogółem 1644 odpisy z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). 

 

 

OŚWIATA 

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych placówek 

oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Nadarzyn sprawuje Gminny Zespół Oświatowy.  

Publiczne placówki oświatowe i jednostki opiekuńczo-wychowawcze w gminie Nadarzyn: 

 Gminny Żłobek Nr 1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  

 4 publiczne przedszkola (w Nadarzynie, w Młochowie, w Wolicy, w Ruścu – w ramach 

zespołu szkolno-przedszkolnego),  

 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 
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Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu – w ramach zespołu szkolno-

przedszkolnego, Szkoła Podstawowa w Młochowie), 

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

gimnazjalnymi, 

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; 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 „Pitagoras” w Nadarzynie 

 

W 2020 r. do szkół na terenie gmin uczęszczało łącznie 1974 dzieci, z czego 1894 do szkół 

publicznych. Do żłobków oraz przedszkoli – 961 wychowanków, przy czym oddziały przy 

publicznych szkołach podstawowych – 54, publiczne przedszkola – 393, żłobek publiczny – 88. 

W publicznych placówkach oświatowych w 2020 r. zatrudnionych było ogółem 342 nauczycieli, w 

tym 150 - dyplomowani, 80 – mianowanych, 100 kontraktowych oraz 12 – stażystów.  

Gminne placówki oświatowe zapewniają bieżące potrzeby realizacji obowiązku szkolnego dla 

dzieci, przedszkola publiczne - uzupełnione siecią przedszkoli niepublicznych - zapewniają miejsca 

dla wszystkich dzieci z terenu gminy Nadarzyn. Utworzenie w Nadarzynie - na bazie gimnazjum - 

Liceum Ogólnokształcącego było bardzo trafnym posunięciem. Bogata oferta liceum służy 

wszechstronnemu rozwojowi uzdolnień i zamiłowań uczniów szkoły. Oferowane przez liceum 

profile klas i koła zainteresowań z wielu przedmiotów dają możliwość kształcenia w zakresie 

rozszerzonym. Uczniowie mogą rozwijać nie tylko swoje zdolności językowe, ale mają także 

możliwość przystąpienia do międzynarodowych egzaminów językowych, które są honorowane na 

całym świecie. Ponadto w dniu 12 lutego 2020 r. została zawarta umowa o współpracy w zakresie 

prowadzenia oddziałów Mistrzostwa sportowego pomiędzy Legią Warszawa S.A. z siedzibą w 

Warszawie oraz Gminą Nadarzyn, jako organem prowadzącym liceum w Nadarzynie. W dniu 11 

marca ub.r. została podjęta Uchwała Nr XIX.256.2020 w sprawie wyrażenia zgody na utworzenie 

oddziałów mistrzostwa sportowego w nadarzyńskim liceum. Zgodnie z ww. dokumentami z dniem 1 

września 2020 r. utworzono trzy oddziały, przy czym jeden w klasie I oraz dwa w klasie II. Łącznie 

zakwalifikowało się 59 uczniów. 
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Wszystko to sprawia, że palcówka cieszy się coraz większym uznaniem i popularnością wśród 

młodzieży. W pierwszym roku funkcjonowania placówki zostały utworzone dwa oddziały liceum, w 

roku kolejnym - trzy oddziały, w roku szkolnym 2019/2020 – sześć oddziałów.  

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

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

2020 r. szeroko rozumiane wydatki na oświatę - w tym również gminny żłobek i Ognisko „Tęcza” - 

wyniosły 41 344 645,55 zł (co stanowiło 35,7% wydatków bieżących gminnego budżetu). W 2020 r. 

subwencja oświatowa dla gminy Nadarzyn wyniosła 19 537 865,00 zł, co oznacza, że zabezpieczyła 

wydatki oświatowe tylko w ok. 49%. Do wydatków bieżących na szeroko rozumianą oświatę należy 

doliczyć także wydatki majątkowe – w 2020 r. była to kwota ponad 721 tys. zł.  

Rok 2020 ze względu na rozprzestrzenianie się COVID-19, a co za tym idzie zagrożenie 

zdrowia i życia, nauka oraz realizacja wszelkich programów zdecydowanie różniła się od 

poprzednich lat. Od 12 marca 2020 r. nastąpiło  czasowe zawieszenie działalności dydaktycznej, 

wychowawczej i opiekuńczej w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych zarówno 

publicznych, jak i niepublicznych; 25 marca weszło w życie rozporządzenie Ministra Edukacji 

Narodowej regulujące nauczanie zdalne. Określone zostały zasady prowadzenia nauczania na 

odległość i stworzona możliwość oceniania i klasyfikowania uczniów i od tego momentu szkoły 

miały obowiązek nauczania na odległość; dopiero 25 maja przywrócono zajęcia opiekuńczo-

wychowawcze dla uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz konsultacje z nauczycielami w 

szkołach dla uczniów VIII klas i maturzystów; od 1 czerwca umożliwiono konsultacje z 

nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów. 

Epidemia spowodowała nie tylko zawieszenie tradycyjnych zajęć w szkołach i placówkach 

oświatowych, ale wymusiła również zmianę harmonogramu egzaminów, w związku z czym egzamin 

maturalny odbył się 8-29 czerwca, a egzamin ósmoklasisty – 16-18 czerwca; 

Rok szkolny 2020/21 rozpoczął się we wrześniu powrotem do nauki w trybie stacjonarnym. 

Jednak dynamicznie rozprzestrzenianie się wirusa sprawiło, że uczniowie klas IV-VIII szkół 

podstawowych, a także wszystkich klas szkół ponadpodstawowych w pierwszej kolejności przeszli 

na naukę zdalną. Nowe zasady funkcjonowania szkół i placówek weszły w życie od 26 października 

2020 r. i przedłużane były do końca 2020 r. Uczniowie klas I-III szkół podstawowych również 

przeszli w tryb nauki zdalnej, jedynie nauka i opieka dla dzieci w przedszkolach, oddziałach 

przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego pozostała 

bez zmian.  

Kształcenie w szkołach przyjęło formę nauczania zdalnego - nauczyciele przekazywali 

materiały do samodzielnej pracy w domu, prowadzili zajęcia on-line oraz w razie potrzeby 
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zapewniali konsultacje. Przez cały okres zawieszenia zajęć starali się wspierać i motywować 

uczniów do samodzielnej pracy w domu korzystając z szerokiego wachlarza aplikacji i programów.  

Celem wyrównywania szans w dostępie do zdalnej edukacji, Gmina Nadarzyn dwukrotnie 

złożyła wniosek na dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego w ramach projektów: „Zdalna 

Szkoła” i „Zdalna Szkoła +”. Zasadą ww. projektów było zakupienie przez gminę sprzętu i 

wypożyczenie go uczniom lub nauczycielom, którzy najbardziej go potrzebują. Po zakończeniu roku 

szkolnego sprzęt wrócił do placówek, by mógłby być wykorzystywany przez wszystkich uczniów.  

W ramach dofinansowania Gmina Nadarzyn pozyskała 79 200,00 zł na zakup 33 laptopów wraz z 

oprogramowaniem w pierwszym naborze i 54 900,00 zł na zakup 13 laptopów, 1 komputera AIO 

oraz 4 komputerów stacjonarnych w drugim naborze. Łączny koszt dofinansowania wyniósł 134 

100,00 złotych, programy zostały sfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

W 2020 roku można było też korzystać z jednorazowego wsparcia finansowego w zakresie 

poniesionych kosztów związanych z kształceniem na odległość. Uprawnieni do tego byli 

nauczyciele zatrudnieni zarówno w szkole publicznej, jak i niepublicznej mogli otrzymać 500 zł 

dofinansowania do zakupu sprzętu, w tym m.in. akcesoriów komputerowych, oprogramowania lub 

usługi dostępu do Internetu. Refundacji podlegały wyłącznie zakupy dokonane pomiędzy 1 

września, a 7 grudnia 2020 r. Dofinansowanie to miało na celu podniesienie jakości kształcenia na 

odległość. 

Pomimo, że rok 2020 ze względu na pandemię COVID-19 był rokiem z przeważającą nauką 

zdalną, uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli brali udział w różnego rodzaju konkursach, 

projektach programach, zawodach sportowych oraz konkursach i olimpiadach przedmiotowych. Na 

przykład wśród licealistów w 2020 r. odnotowano 3 wyróżnienia oraz 2 wyniki bardzo dobre w 

Ogólnopolskim Konkursie Chemicznym ,,Alchemik”; 3 wyniki 100%  na maturze z języka 

angielskiego; 22 osoby z klas pierwszych uzyskały najwyższy wynik (poziom B2) w 

międzynarodowym egzaminie TOEFL JUNIOR; odnotowano także drugi wynik w powiecie  

pruszkowskim z języka angielskiego na poziomie rozszerzonym oraz 1 wynik 100% z rosyjskiego. 

Także uczniowie szkół podstawowych osiągali sukcesy na olimpiadach przedmiotowych, sukcesy 

recytatorskie, plastyczne, sportowe i in.  

 

W 2020 roku, po raz pierwszy uczniowie gminnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana 

Pawła II w Nadarzynie pisali egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 33 uczniów, osiągnięte 

wyniki w większości były wyższe od średniej w kraju, województwie, czy powiecie.  
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EGZAMIN MATURALNY 2020 

EGZAMIN 

MATURALNY 

WYNIKI 

WYNIK % 

język polski matematyka język angielski Język rosyjski 

 
poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

poziom 

podstawowy 

poziom 

podstawowy 

poziom 

rozszerzony 

poziom 

rozszerzony 

LO  

w Nadarzynie                 
58,5 % 60 % 51 % 81 % 70 % 88 % 

Powiat 54 %  65,8 % 55 % 76,5 % 57 % 56,3 % 

Województwo 54 % 62 % 55 % 74 % 60 % 68 % 

Kraj 52 % 57 % 52 % 71 % 56% 67 % 

 

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu oświaty: 

1. Uchwała Nr XIX.265.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

wyrażenia zgody na utworzenie oddziałów mistrzostwa sportowego w Liceum 

Ogólnokształcącym im. Jana Pawła II w Nadarzynie, ul. Żółwińska 41, 05-830 Nadarzyn (w 

wyniku podjęcia uchwały, od nowego roku szkolnego kandydaci do LO mogli aplikować do 

klas mistrzostwa sportowego, a szkoła nawiązać współpracę z klubem sportowym Legia 

Warszawa. Działania pozwoliły na zaplanowanie odpowiednich środków finansowych i 

pozyskanie kadry pedagogicznej, niezbędnej do prawidłowego procesu  nauki). 

2. Uchwała Nr XIX.266.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie 

przekształcenia oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej im. Marii Skłodowskiej - 

Curie w Ruścu w Publiczne Przedszkole w Ruścu i utworzenia Zespołu Szkolno - 

Przedszkolnego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Ruścu (w wyniku przekształcenia oddziałów 

wychowania przedszkolnego funkcjonujących przy szkole utworzono wraz z nią Zespół 

Szkolno-Przedszkolny) . 

3. Uchwała Nr XXI.298.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany 

Uchwały 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 

(zmiana spowodowana stanem epidemii - opłata miesięczna za pobyt dziecka w żłobku uległa 

odpowiedniemu zmniejszeniu, proporcjonalnie do liczby dni zamknięcia żłobka w danym 

miesiącu). 
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4. Uchwała Nr XXII.322.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

czasowego ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Gminnym Żłobku Nr 1 „Zaczarowany 

Ogród” w Ruścu (ze względu na sytuację materialna rodzin związaną z epidemia COVID-19, 

Radni Gminy Nadarzyn podjęli uchwałę dotyczącą  zerowej stawki opłat wnoszonych za żłobek 

w określeniu czasowym: od 25 maja do 30 czerwca 2020 r.). 

5. Uchwała Nr XXIII.323.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn (włączenie 

powołanego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ruścu do planu sieci szkół, dla których 

organem prowadzącym jest gmina Nadarzyn).  

6. Uchwała Nr XXIII.324.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 r. w sprawie 

ustalenia planu sieci publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach 

podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn (włączenie powołanego Publicznego 

Przedszkola w Ruścu do planu sieci publicznych przedszkoli gminy Nadarzyn).  

7. Uchwała Nr XXIV.334.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie 

zmiany 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 wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (wobec postulatów 

płacowych formułowanych przez środowisko nauczycieli, dokonana została zmiana 

dotychczasowych zapisów w Regulaminie Wynagradzania Nauczycieli w zakresie składników 

wynagrodzenia przeznaczonych na dodatki motywacyjne i możliwość zwiększenia 

planowanych środków na ten cel). 

8. Stanowisko Nr XXV.2.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie 

finansowania oświaty i podjęcia działań zapewniających utrzymanie płynności finansowej, w 

szczególności w zakresie finansowania oświaty oraz wdrożenia mechanizmów wsparcia 

rekompensujących samorządom zmniejszone wpływy z udziału w podatku dochodowym od 

osób fizycznych (PIT) i osób prawnych (CIT). 

9. Uchwała Nr XXV.340.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia 

średniej ceny jednostki paliwa w gminie Nadarzyn na rok szkolny 2020/2021 (w związku z 

ustawowym obowiązkiem zwrotu kosztów przewozu dzieci, młodzieży i uczniów do szkół, ich 

rodzicom, na podstawie podpisanych umów, corocznie Rada Gminy określa średnią cenę 

jednostki paliwa w danej gminie, właściwą dla danego pojazdu). 

10. Uchwała Nr XXXI.404.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie: 

określenia planu doskonalenia nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za 

kształcenie pobieranych przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia 
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specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznane w placówkach 

oświatowych i prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w 2021 (podjęcie uchwały określiło, na 

dany rok budżetowy, maksymalną kwotę przeznaczoną na opłaty za kształcenie nauczycieli w 

szkołach wyższych lub zakładach kształcenia nauczycieli. Określiło również formy kształcenia, 

na które dofinansowanie jest przeznaczone. Zakres i formy doskonalenia nauczyciela 

opracowane są przez organ prowadzący zgodnie z potrzebami placówek zgłaszanymi przez 

dyrektorów jednostek). 

 

 

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SOCJALNA 

Zadania gminy Nadarzyn z zakresu pomocy społecznej wykonuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz 

inne zadania zlecone wynikające z odrębnych przepisów, a także zadania przekazane Ośrodkowi 

przez Wójta do prowadzenia postępowań w jego imieniu.  

Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie w 2020 r. na realizację 

działań w zakresie pomocy społecznej wyniosły 28 090 976,44 zł, w tym  

 na zadania własne         2 583 883,93 zł 

 na zadania zlecone      25 507 092,51 zł 

W ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej Ośrodek udzielał  pomocy rzeczowej i 

finansowej na: dożywianie, zakup opału, odzieży, leków, na opłatę energii elektrycznej i czynszu. 

Ośrodek świadczył usługi opiekuńcze, pomagał w staraniach o dom pomocy społecznej, schronisko, 

opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, organizował poradnictwo prawne i psychologiczne, 

współpracował z innymi instytucjami i organizacjami. Głównymi powodami przyznawania pomocy 

w 2020 r. na terenie gminy była niepełnosprawność (126 rodzin), długotrwała lub ciężka choroba  

(81 rodzin), bezrobocie (51 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego (24 rodziny), potrzeba ochrony macierzyństwa (40 rodzin) 

oraz ubóstwo (34 rodziny).  

W ramach pomocy środowiskowej poza pomocą finansową udzielana była również pomoc w formie 

poradnictwa specjalistycznego; kierowania osób do domów pomocy społecznej (w 2020 roku gmina 

finansowała pobyt w dps 12 mieszkańcom na kwotę 442 309,37 zł); usług opiekuńczych – 

obejmujących m.in. pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych oraz realizacja 

różnorodnych programów, jak np. rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”; program 

„Wspieraj Seniora” (okres pandemii pokazał jak istotnym problemem jest pomoc osobom starszym, 

samotnym, niesamodzielnym. Wdrożenie tego programu (we współpracy z Urzędem Gminy, 

Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Strażą Gminną oraz Caritas przy Parafii pw. św. Klemensa w 
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Nadarzynie), uruchomienie społeczności lokalnej, instytucji i wolontariatu stało się elementem 

kluczowym w należytym zaspokajaniu pojawiających się potrzeb (nie tylko zakupowych, ale też 

emocjonalnych i wsparcia psychologicznego). Od października GOPS przystąpił również do 

rządowego programu „Wspieraj Seniora”.  

W ramach wsparcia rodziny, od 1 stycznia 2020 r. w strukturach organizacyjnych Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Ognisko 

Tęcza”, które objęło opieką 47 wychowanków: Kajetany 2, Młochów 14, Nadarzyn 9, Rozalin 5, 

Rusiec 3, Stara Wieś 2, Walendów 7,  Wolica 2, Wola Krakowiańska 1, Parole 1, Strzeniówka 1. W 

trakcie roku, w związku z pandemią COVID-19 działalność placówki była zawieszona (najpierw od 

11 marca do 24 maja, a później od 24 października do końca 2020 r.) W okresach wznawiania 

działalności placówka wsparcia dziennego funkcjonowała zgodnie z otrzymywanymi 

rekomendacjami z Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Ministerstwa Zdrowia oraz 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. W czasie zawieszenia działalności placówki wsparcia dziennego 

kadra została oddelegowana do pracy w Sekcji Pomocy Środowiskowej (m.in. uruchomiono dyżur 

telefoniczny z poradami psychologa oraz przeprowadzono akcję szycia maseczek - w „Ognisku 

Tęcza” uszyto 720 sztuk maseczek). 

W ramach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowane było wynagrodzenie dla 

asystenta rodziny, koszty wynagrodzenia dla rodziny wspierającej oraz partycypowanie w kosztach 

utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym (w 2020 r. Ośrodek partycypował w 

kosztach utrzymania 13. dzieci przebywających w pieczy zastępczej oraz zatrudniał trzech 

asystentów rodziny, wspierających 7 rodzin).  

W ramach świadczeń socjalnych ustalano uprawnienia do następujących świadczeń rodzinnych:  

 zasiłek rodzinny oraz dodatki do zasiłku rodzinnego, 

 jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka, 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie pielęgnacyjne i specjalny 

zasiłek opiekuńczy, 

 świadczenie rodzicielskie. 

W 2020 r. GOPS zrealizował świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 

2 967 842,93 zł ponadto zrealizował również programy, takie jak: 

1) Państwowy program „Rodzina 500+” (rodzinom wypłacono 42 705 świadczeń na łączną 

kwotę 21 267 319,80 zł. Liczba dzieci mających ustalone prawo do świadczenia 

wychowawczego na koniec grudnia wynosiła 3602. Najwyższe świadczenie wychowawcze 

w naszej gminie wynosi 3 000,00 zł). 

2) Rządowy program „Dobry start” (wypłacono 2 328 świadczeń na kwotę 697 650,00 zł). 
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3) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny” (złożono 44 wnioski o 

wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 112 kart). 

Działania GOPS w czasie pandemii  

Z uwagi na wystąpienie stanu epidemii w kraju, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

wyznaczony został do przyjmowania zgłoszeń oraz weryfikowania osób z terenu gminy Nadarzyn 

wnioskujących o wsparcie, a także koordynowanie akcji pomocowej. W ramach akcji pomocowych 

oraz działań zapobiegających rozprzestrzenianiu SarsCov2 organizowane były spotkania sztabu 

kryzysowego (z udziałem m.in. przedstawicieli Ośrodka Zdrowia w Nadarzynie, władz gminy, 

dyrektorów jednostek gminnych) oraz podejmowane konkretne działania, jak np. współorganizacja 

pomocy dla Domu Seniora „Biały Bez” w Ruścu; działania na rzecz domów seniora (w tym stały 

kontakt telefoniczny z przedstawicielami tych domów; możliwości skorzystania z telefonicznej 

pomocy, porad psychologa dla  personelu i podopiecznych; przekazanie maseczek uszytych przez 

wolontariuszy; zakup przez GOPS oraz dowóz przez Straż Gminną wody i kubeczków 

jednorazowych); koordynacja działań wolontarystycznych i akcja ”Szycie maseczek dla 

Nadarzyna”; stały kontakt z osobami w kwarantannie i izolacji (telefony pracowników GOPS z 

pytaniem o potrzeby); stały kontakt i współpraca z Policją (asysta policji, przekazanie dzielnicowym 

listy osób samotnych i starszych z prośbą o szczególne uwzględnienie w pracy dzielnicowych); stały 

kontakt i współpraca ze Strażą Gminną – wyjazdy do osób w kwarantannie, izolacji, asysta, 

interwencje; uruchomienie dodatkowych numerów telefonu dla osób przebywających w 

kwarantannie, potrzebujących pomocy, czy dyżur telefoniczny psychologa; kampanie informacyjne 

nt. koronawirusa (m.in. dla mieszkańców gminy w holu Urzędu Gminy, dla wolontariuszy i 

podopiecznych Caritas, grupy wsparcia AA Klemens i inne). 

W październiku 2020 r. gmina Nadarzyn przystąpiła do rządowego Programu „Wspieraj 

Seniora” na podstawie umowy nr WPS-I.946.9.183.2020 z dnia 01.12.2020 roku o wsparcie 

realizacji zadania własnego o charakterze obowiązkowym, realizowanego w ramach programu 

„Wspieraj Seniora” na 2020 rok. Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi wsparcia 

Seniorów w wieku 70 lat i więcej, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na 

pozostanie w domu i nie są w stanie np. poprzez wsparcie rodziny zabezpieczyć sobie artykułów 

podstawowej potrzeby. Usługa wparcia polegała w szczególności na dostarczeniu zakupów 

obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, 

leki. Zgodnie z wytycznymi zawartymi ww. programie wsparciem objęte były osoby, którym nie 

przysługiwały usługi opiekuńcze bądź specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ramach realizacji 

programu również m.in:  przeprowadzono akcję promocyjno-informacyjną dla seniorów z terenu 

gminy: m.in. poprzez Radę Seniorów, Caritas przy Parafii w Nadarzynie, profil FB Gminy 

Nadarzyn, stronę GOPS kontakt osobisty z podopiecznymi GOPS; zakupiono niezbędne materiały 
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do realizacji Programu, w tym: środki ochrony osobistej (maseczki, przyłbice, rękawiczki, płyny 

dezynfekcyjne itp.), urządzenia do dezynfekcji pomieszczeń, materiały biurowe. 

 

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane w zakresie pomocy społecznej w 

2020 r. 

1) Uchwała Nr IX.264.2020 z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie określenia wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. 

2) Uchwała Nr XXII.305.2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia Oceny zasobów 

pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2019. 

3) Uchwała Nr XXII.306.2020 z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie zmiany wzoru wniosku o 

wypłatę dodatku energetycznego. 

4) Uchwała Nr XXIX.389.2020 z dn. 28 października 2020 r. w sprawie ustalania zasad 

ponoszenia odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze (z 

wyłączeniem specjalistycznych usług dla osób z zaburzeniami psychicznymi) oraz 

warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat, jak również trybu ich 

pobierania. 

 

Programy realizowane w 2020 r. 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką wiodącą, koordynującą bądź współrealizującą 

gminne programy profilaktyczne, pomocowe, wspierające i in., w tym przede wszystkim: 

1) Asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2020 rok. 

2) Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023”. 

3) Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021. 

4) Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. 

5) Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok. 

6) Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. 

7) Program „Wspieraj Seniora 2020”. 

8) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020. 

9) Program „Posiłek dla osób starszych, niesamodzielnych i niepełnosprawnych”  

10) Państwowy program „Rodzina 500+” 

11) Rządowy program „Dobry start” 

12) Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”. 

13) Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 na rzecz beneficjentów końcowych – 

podopiecznych GOPS w Nadarzynie realizowany z Radą naczelną Polskiego Komitetu 

Pomocy Społecznej. 
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNYM 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie w 2020 roku prowadziła 

działania w oparciu o ustawy oraz Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych przyjęty Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn Nr XVII.249.2019 z dnia 30 grudnia 2019 

roku. Komisja pracowała w składzie ośmioosobowym, a do podstawowych jej zadań należało przede 

wszystkim 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; rozpoznanie zjawiska przemocy domowej, 

udzielenie stosownego wsparcia i informacji o możliwościach uzyskania pomocy i powstrzymania 

przemocy; inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej. Wśród 

podejmowanych działań  przez GKRPA było m.in. dofinansowanie terapii w Poradni Leczenia 

Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie; 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 czy też współpraca z instytucjami wspomagającymi realizację programu tj. z 

placówkami oświatowymi, Policją, GOPS, Zespołem Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania 

Przemocy w Rodzinie, Poradnią Leczenia Uzależnień w Pruszkowie, Ośrodkiem Interwencji 

Kryzysowej w Piastowie,  placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” (Sekcja Wparcia Rodziny 

GOPS Nadarzyn), Caritas, Parafią w Nadarzynie, Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w 

Zakroczymiu, grupą wsparcia AA Klemens, Strażą Gminną, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury.  

Ponadto w 2020 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

wydawała postanowienia dotyczące opiniowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

przeprowadziła 3 wizyty opiniujące i 9 kontroli punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z 

„Harmonogramem kontroli na 2020 rok".  

 

 

KULTURA FIZYCZNA 

W 2020 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie realizował zadania statutowe w oparciu o 

bazę sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy i hala widowiskowo-sportowa przy ul. 

Żółwińskiej, obiekty sportowe przy SP Nadarzyn, kompleksy boisk „Orlik 2012” w Ruścu i 

Kostowcu, oraz lokal sekcji strzelecko-obronnej w Rozalinie.  

Oferta rekreacyjno-sportowa skierowana jest bezpośrednio lub za pośrednictwem klubów 

sportowych, głównie do mieszkańców naszej gminy, którzy w ramach stowarzyszeń, grup 

zorganizowanych, a także jako odbiorcy indywidualni uczestniczą w zajęciach sportowych, 

korzystając z gminnych obiektów. Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie i finansowane za jego 
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pośrednictwem sekcje rekreacyjno-sportowe prowadziły działalność organizacyjną i koordynacyjną 

przede wszystkim w zakresie: organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych; 

zawodów i rozgrywek szkolnych dla szkół oraz zawodów i imprez sekcji strzelecko-obronnej, a 

także współorganizacji zajęć treningowych i rozgrywek sekcji klubów sportowych. W 2020 roku 

GOS w Nadarzynie zorganizował lub był współorganizatorem 180 zawodów, meczów i imprez 

rekreacyjno-sportowych, zarówno własnych, jak i wyjazdowych, w tym m.in. 

 Mistrzostwa Powiatowe w Mini Piłce Siatkowej Chłopców oraz Dziewcząt, 

 X Edycja Nadarzyn CUP (siatkówka), 

 III Memoriał Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn w Mini Piłce Siatkowej, 

 V Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki z okazji Odzyskania Niepodległości, 

 XVIII Memoriał im. Wacława Dziugieła – koszykówka. 

Ze względu na epidemię COVID-19 oraz ograniczenie działalności, a nawet czasowe zamknięcia 

obiektów sportowych w ciągu roku, liczba zajęć i organizowanych imprez w 2020 r. była o ponad 

220 mniejsza niż w 2019 roku. 

 

 

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.  

W 2020 roku Nadarzyński Ośrodek Kultury z  powodu pandemii koronawirusa zmuszony był 

ograniczyć swoją działalność. W terminach 12.03 – 1.06, oraz od 5.11 do końca 2020 roku 

działalność, w oparciu o Rozporządzenia Rady Ministrów, była całkowicie zawieszona. W okresie 

funkcjonowania ośrodka stałe zajęcia odbywały się zgodnie z harmonogramem. Były to m.in. taniec, 

zajęcia baletowe, ceramiczno-plastyczne, warsztaty fotograficzne, nauka gry na instrumentach oraz 

nauka języka angielskiego, czy zajęcia dla studentów Uniwersytetu Trzeciego Wieku (w związku z 

zawieszeniem zajęć z uwagi na pandemię, studenci UTW mogli korzystać z pomocy pracowników 

NOK np. w robieniu podstawowych zakupów - wolontariat we współpracy z GOPS; otrzymali także 

maseczki uszyte przez pracowników NOK; otrzymywali informacje o zajęciach on-line dla seniorów 

(język angielski, cyberbezpieczeństwo, trening pamięci); byli również informowani o ochronie przed 

koronawirusem i in. 
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W czasie funkcjonowania ośrodka kultury odbyły się zaplanowane wcześniej imprezy, m.in. 

Nadarzyn gra z WOŚP!!! 28. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; Spotkania z Muzyką 

„Muzyczne portrety” - Marek Grechuta/Historie pisane dźwiękami; Galeria 52m2 „Krzywe jest 

piękne” - wystawa prac uczestników zajęć ceramicznych świetlic NOK; Koncert Czesława Mozila i 

NOK PĘD BAND „Grajkowie Przyszłości”; Salon Poezji K40 „Cohen”, czytał: Daniel Olbrychski; 

Teatrzyk w walizce „Calineczka na marionetki i fortepian”; Zimowe Warsztaty Artystyczne - 

połączenie różnych form rozrywki dla dzieci w wieku 7-12 lat; wyjazd do Teatru Narodowego na 

spektakl „Łysa śpiewaczka”. Również zajęcia w świetlicach, w czasie gdy działalność NOK nie była 

zawieszona, odbywały się stacjonarnie. W czasie ograniczenia działalności ośrodka zajęcia 

organizowano online, a pracownicy angażowali się np. w szycie maseczek (1000 szt. dla studentów 

UTW), malowanie framug okiennych w budynku NOK, czy pomoc osobom starszym w robieniu 

zakupów. W ramach działalności „on line” pracownicy NOK nagrali czytanie baśni „Iwo z 

Nudolandii”, którą napisała Dorota Suwalska; przygotowali wirtualną wystawę fotografii „Ptaki 

niebieskie… i w innych kolorach”; prowadzili akcje plastyczne i konkursy (Recytatorski „Zarzuć 

Sieć Na Wiersz” oraz Literacki „Dziwny jest ten świat"). Online odbywały się zajęcia grupy 

teatralno-kabaretowej Biedronki.   

Poza tym Nadarzyński Ośrodek Kultury przyłączył się do akcji „Kartka dla Powstańca”, którego 

głównym organizatorem jest Fundacja SENSORIA. Akcja ma na celu upamiętnienie i uhonorowanie 

uczestników Powstania Warszawskiego, edukację społeczeństwa, a także promocję patriotycznych 

postaw i historii Polski XX wieku (pracownicy NOK stworzyli kartki świąteczne, które zostały 

przekazane do rozdystrybuowania wśród Powstańców).  

Z uwagi na brak możliwości zorganizowania tradycyjnych Mikołajek w NOK, animatorzy 

(Mikołaj wraz ze Śnieżynką) rozdawali dzieciom na terenie parku w Młochowie i przed kościołem 

w Nadarzynie - książki i cukierki zakupione przez NOK, a w przedświąteczny dzień animator - 

Mikołaj w okolicach Placu Poniatowskiego rozdawał przechodniom pierniki, które upiekły 

instruktorki NOK oraz cukierki z logiem NOK. 

Pracownicy NOK nagrali poemat M. Ehrmanna „Dezyderata” - video życzenia świąteczne dla 

wszystkich mieszkańców gminy Nadarzyn, które zamieszczono na stronie internetowej NOK i Fb. 

 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

W 2020 r. z uwagi na epidemię SarsCOV-2 biblioteka podobnie tak jak inne instytucje kultury, 

urzędy czy szkoły, od 12 marca do 11 maja 2020 r. nie pracowała w zwykłej formie - nie 

udostępniano zbiorów na zewnątrz, ani nie przyjmowano zwrotów. Obsługa czytelników przeszła 

częściowo na zdalny tryb pracy - informacje udzielane były drogą telefoniczną, mailową oraz za 

https://nok.pl/news/nadarzyn-gra-z-wosp
https://nok.pl/news/koncert-czeslawa-mozila-i-nok-ped-band
https://nok.pl/news/koncert-czeslawa-mozila-i-nok-ped-band
https://nok.pl/news/salon-poezji-k40-11
https://nok.pl/news/teatrzyk-w-walizce-15


Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2020 r. 53 

pośrednictwem mediów społecznościowych. Zamiast zwykłych wypożyczeń czytelnikom 

udostępniano kody do abonamentu bibliotecznego Legimi, dzięki którym możliwy był bezpłatny 

dostęp do bazy książek elektronicznych i audiobooków.  

Zarówno biblioteka w Nadarzynie, jak i filia w Młochowie w czasie zamknięcia przeszły 

gruntowne porządki. Czas zamknięcia zbiegł się z zaplanowaną wymianą regałów w wypożyczalni 

dla dorosłych, co zwiększyło komfort korzystania i poprawiło funkcjonalność zarówno biblioteki 

głównej jak  filii. Od 11 maja, na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 maja 2020 r. 

w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem 

stanu epidemii, po konsultacjach z Powiatowym Sanepidem i Urzędem Gminy Nadarzyn wszystkie 

placówki biblioteki zostały otwarte, jednak czytelnicy mogli korzystać ze zbiorów w ograniczony 

sposób (np. czytelnie i stanowiska komputerowe nie były udostępniane, czytelnicy nie mieli 

wolnego dostępu do półek, zbiory biblioteczne podawał wyłącznie bibliotekarz, a wszystkie 

oddawane książki i płyty poddawane były 7-dniowej kwarantannie; wszystkie wydarzenia kulturalne 

zostały zawieszone do odwołania) Dopiero od 13 lipca wypożyczalnia dla dorosłych, oddział dla 

dzieci i filia w Młochowie zostały otwarte z możliwością dostępu do zbiorów, przy czym biblioteka 

funkcjonowała wyłącznie jako wypożyczalnia, a czytelnie i stanowiska komputerowe w dalszym 

ciągu nie były udostępniane dla czytelników. 

Przed pandemią w Bibliotece Publicznej Gminy Nadarzyn prowadzone były różnego typu 

aktywności edukacyjno-kulturalne, które w przeważające mierze zostały przeniesione do Internetu. 

Najważniejsza część działań skierowana była na podtrzymanie kontaktów z użytkownikami, a wśród 

aktywności online realizowanych przez Bibliotekę były m.in. od czerwca cykl wirtualnych spotkań 

w ramach Dyskusyjnego Klubu Książki; od września cykliczne spotkania z seniorami; publikacja na 

FB słuchowisk i animacji rysunkowych oparte na książkach dla dzieci. Poza działalnością online , w 

plenerze, zorganizowano „Narodowe czytanie 2020” oraz „Noc Bibliotek”. 

Przerwa w normalnej działalności biblioteki związana z koronawirusem oraz obawa przed 

zarażeniem, spowodowała spadek realnych odwiedzin czytelników w bibliotece. Dał się jednak 

zauważyć dwukrotny wzrost wykorzystania możliwości zdalnego czytania książek elektronicznych, 

poprzez udostępnioną platformę Legimi. Udowadnia to, że potrzeba czytania nie osłabła i konieczne 

stało się elastyczne podejście do oferowanych usług, aby zapewnić czytelnikom bezpieczny i 

nieustanny dostęp do książek. 

W sieci nadarzyńskich bibliotek w 2020 r. aktywnie wypożyczających było 2 250 czytelników 

(w 2019 r. - 2 707). W ciągu roku wypożyczono 35 819 woluminów (w 2019 r. – 43 057) oraz 3 759 

jednostek (w 2019 r. – 5 506) zbiorów specjalnych. W 2020 r. udostępniono 809 kodów do 

platformy Legimi (w 2019 r. - 474), wypożyczono 6 862 pozycje (3 973 w 219) w tym 1428 

audiobooków (711 w 2019 r.) 
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Na koniec 2020 roku zasoby Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn zamknęły się liczbą 42 

565 jednostek materiałów bibliotecznych (w tym 38 362 woluminy książek oraz 4 203 jednostki 

zbiorów specjalnych).  

W dobie pandemii poza tradycyjnym udostępnianiem zbiorów, szczególnie istotne stały się 

usługi elektroniczne. W zakresie świadczenia e-usług biblioteka umożliwiała m.in.: dostęp on-line 

do katalogu elektronicznego w systemie bibliotecznym; 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;  dostęp do portalu MegaMatma gromadzącego wiedzę z matematyki przydatną na 

każdym poziomie edukacji. Dużą popularnością cieszyła się również strona internetowa Biblioteki. 

W roku sprawozdawczym odnotowano 22 408 odwiedzin wirtualnych. 

Udział Biblioteki w programach, projektach i akcjach – m.in.: 

 „Tu mieszkam, tu zmieniam”, program organizowany przez Fundację Santander Bank Polska 

SA (dofinansowanie przeznaczono na stworzenie „Letniej Czytelni” przy Filii w Młochowie); 

  Program Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1: Zakup nowości 

wydawniczych do bibliotek publicznych. W 2020 r. w ramach otrzymanej dotacji w kwocie 10 

000,00 zł nadarzyńska biblioteka zakupiła 472 woluminy. 

  Projekt Instytutu Książki – Dyskusyjne Kluby Książki (realizowany przy wsparciu 

finansowym i merytorycznym Instytutu Książki, za pośrednictwem wojewódzkich bibliotek 

publicznych; w 2020 r. odbyło się 8 spotkań, w których uczestniczyło łącznie 112 osób).  

  „Biblioteka na telefon” - nieodpłatne dostarczanie książek oraz innych zbiorów osobom 

starszym bądź niepełnosprawnym; usługa realizowana na terenie całej gminy Nadarzyn.  

  „Biblioteka online: program szkoleniowy” - dzięki projektowi biblioteka będzie w stanie 

rozszerzyć swoją ofertę działań online. 

  „Mała książka - wielki człowiek" - edycja obejmuje wszystkie dzieci w wieku przedszkolnym 

z terenu gminy; każde dziecko w wieku 3-6 lat, które przyszło pierwszy raz do biblioteki 

otrzymało w prezencie wyjątkową Wyprawkę Czytelniczą na dobry czytelniczy start oraz 

zachętę do kolejnych odwiedzin.  

 Dzień Bezpiecznego Internetu międzynarodowa akcja - Programu Komisji Europejskiej „Safer 

Internet” - kampania informacyjna o zasadach bezpiecznego korzystania z Internetu.  

Pomimo pandemii w 2020 roku organizowano 48 spotkań i wydarzeń z 788 uczestnikami. 
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PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO 

Głównymi zadaniami realizowanymi w celu zapewnienia porządku publicznego przez Straż 

Gminną, są w szczególności kontrola ruchu drogowego w zakresie określonym w przepisach prawa 

o ruchu drogowym; zabezpieczanie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego 

zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed dostępem osób postronnych lub 

zatarciem śladów i dowodów; 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 czy najemców 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 

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. 

Straż Gminna pełni służbę od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 22:00, w dni wolne 

w godzinach 6:30 – 22:00, natomiast w soboty w godzinach 9:00 – 21:00. W związku z sytuacją w 

kraju związaną z pandemią koronawirusa, strażnicy w każdą sobotę pełnili służbę w godzinach 6:00 

– 18:00. Wynikało to z konieczności objęcia nadzorem terenu targowiska w Nadarzynie pod kątem 

przestrzegania obostrzeń przez sprzedawców i kupujących. Ponadto stosownie do potrzeb, załogi 

były wystawiane do służby w dni świąteczne np. do zabezpieczenia imprez, uroczystości itp. 

Wzorem lat wcześniejszych, 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. W podobny sposób wygląda służba w dni 

wolne, gdzie w siedzibie straży nie ma dyżurnego, a zgłoszenia należy przekazywać drogą 

telefoniczną. Ponadto, w dalszym ciągu jedną z form komunikacji mieszkańców z jednostką Straży 

Gminnej jest aplikacja „Mój Nadarzyn” umożliwiająca zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, jakie 

pojawią się w gminie. Do 31.12.2020 roku przy pomocy tego narzędzia wpłynęło 218 zgłoszeń. 

W ramach wykonywania swoich obowiązków straż gminna podejmowała m.in. następujące 

działania: 
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1. W zakresie opieki nad zwierzętami i zapobiegania bezdomności zwierząt odłowiono, 

wykastrowano, oddano do adopcji lub wypuszczono w miejsce bytowania 196 kotów wolno 

żyjących (16 mniej niż w 2019 r.); wysterylizowano 272 zwierzęta właścicielskie w tym: 160 

psów oraz 112 kotów (w 2019 r. było to łącznie 121 zwierząt); oznakowanych zostało 194 

zwierzęta właścicielskie. Odłowiono 73 psy, z których 53 zostały przekazane właścicielom, 7 

znalazło nowy dom, 12 trafiło do schroniska, a 1 poddany został eutanazji. Na terenie gminy 

Nadarzyn, zarejestrowanych jest 52 opiekunów społecznych kotów wolnożyjących, z którymi 

nawiązana jest współpraca w zakresie opieki na zwierzętami, w szczególności dostarczania 

pożywienia, leczenia oraz poszukiwania chętnych do adopcji dorosłych kotów lub 

osieroconych kociąt, które z różnych przyczyn nie mogą wrócić w miejsce bytowania (w 2020 

roku opiekunom wydano 4110 kg karmy suchej). 

2. Od czerwca 2020 r. kontynuowano kontrole posesji pod kątem zawartych przez ich właścicieli 

umów na wywóz nieczystości - 161 posesji, ujawniono jedynie 15 nieprawidłowości 

związanych m. in. z brakiem zawartych umów, bądź też innych wykroczeń. 

3. W ramach codziennej służby, funkcjonariusze prowadzili - na zasadzie powtarzalności – 

kontrole m.in. rejonów placówek oświatowych oraz stadionu GOS i terenu do niego 

przyległego; miejsc gromadzenia się grup młodzieżowych (m. in. Pl. Poniatowskiego, Osiedle 

NSM, park w Młochowie, boiska „Orlik”, „Pastewnik”, Pumptrack, Parkuj i Jedź); rejonów 

wokół lokali gastronomicznych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych; pustostanów 

pod kątem m. in. osób bezdomnych; lasów i parków m. in. w celu wyeliminowania 

powstawania dzikich wysypisk. Podobnie jak we wcześniejszych latach, 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 w Kostowcu i Woli Krakowiańskiej). 

Sytuacja w Polsce związana z Covid 19 doprowadziła do ograniczenia liczby tych zadań i 

przekierowała nieco działalność straży, która w czasie pandemii wspomagała GOPS Nadarzyn 

podczas dostarczania zakupów osobom potrzebującym oraz będącym w kwarantannie. 

Strażnicy udzielali również wsparcia Policji - zgodnie z dyspozycją Wojewody 

Mazowieckiego - w kontrolowaniu osób będących w kwarantannie. Od 28 października do 

końca 2020 roku skontrolowano 788 adresów z 1564 osobami.  

W celu realizowania zadań statutowych straży w roku 2020, do służby patrolowej skierowane 

zostały 373 patrole dwuosobowe, ośmiogodzinne; Strażnicy pełnili 16 służb ośmiogodzinnych 

wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nadarzynie. W dokumentacji służbowej 

prowadzonej na stanowisku Dyżurnego Straży zarejestrowano 2642 interwencje (1896 w 2019 r.) 

zarówno stanowiących wykroczenia, przestępstwa, udzielania asysty bądź pomocy, przeprowadzenie 
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działań profilaktycznych, zabezpieczeń itp. Spośród wszystkich zgłoszeń 1508 pochodziło od 

mieszkańców bądź z zewnętrznych instytucji. 

Strażnicy interweniowali w sytuacjach porzucania, zaniedbywania oraz pozostawiania bez 

nadzoru zwierząt – 664 przypadki (w tym odnotowano 104 zgłoszenia wobec zwierzyny dziko 

żyjącej). Ujawniono 186 przypadków zaśmiecania dróg i innych miejsc publicznych; przyjęto 27 

zgłoszeń dotyczących wylewania nieczystości lub wypompowywania wody na pola, łąki, do rowów, 

czy też na drogę. Straż przyjęła 123 zgłoszenia dotyczące wypalania pozostałości roślinnych oraz 

śmieci. W ramach przepisów regulujących spożywanie alkoholu interweniowano łącznie 45 razy (24 

dotyczyły spożywania alkoholu w miejscach publicznych; 21 dotyczyły osób, które będąc pod 

wpływem alkoholu powodowały zgorszenie). W ciągu roku kontrolowano tereny przyległe do 

placówek szkolnych – 1505 oraz miejsca zagrożone - łącznie 12094; dokonano zabezpieczenia 46 

miejsc wykroczeń i innych zdarzeń. Na podstawie zapisów z monitoringu terenu przyległego do 

Placu Poniatowskiego ujawniono 204 wykroczenia polegające na niestosowaniu się do zakazu 

zatrzymywania, parkowanie na drodze dla rowerów jak również spożywania alkoholu. W 9 

przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, sporządzono 10 wniosków do Sądu o ukaranie, 

natomiast sprawcy 151 wykroczeń zostali pouczeni. Straż Gminna w Nadarzynie w dalszym ciągu 

nastawiona jest na edukowanie społeczeństwa, jednak w skrajnych przypadkach stosowane są 

surowsze środki oddziaływania.  

W 2020 r. z uwagi na ogłoszony stan epidemii funkcjonariusze Straży Gminnej  

w Nadarzynie wzięli udział w 10 spotkaniach, które odbyły się w szkołach podstawowych:   

w Nadarzynie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej, a także na lokalnym „Pastewniku” z udziałem 

wychowanków Placówki Wsparcia Dziennego - Ogniska „Tęcza". 

 

 

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 2001 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 2021 r. 
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IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, Rada Gminy Nadarzyn 

podjęła Uchwałę XV.193.2019 z dnia 30 października 2019 r. sprawie uchwalenia rocznego 

programu współpracy Gminy Nadarzyn na 2020 rok z organizacjami pozarządowymi oraz innymi 

podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Program realizowany był przez 

organizacje wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert, ogłoszonego Zarządzeniem nr 134/2019 

Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 10 grudnia 2019  roku w  sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w 2020 roku w zakresie: 1) 

wspierania i upowszechniania kultury fizycznej; 2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego. Natomiast konkurs w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu 

Gminy Nadarzyn w 2020 roku nie został ogłoszony z uwagi na wprowadzony stan epidemii 

wywołany zakażeniami SARS-CoV-2. Po rozstrzygnięciu konkursu podpisano umowy na realizację 

zadań z 7 organizacjami na łączną kwotę 1 830 000,00 zł. Z uwagi jednak na wystąpienie na terenie 

kraju epidemii COVID-19 oraz ograniczenia w działalności wynikające z obostrzeń, dotacje 

wykorzystano w kwocie 1 066 167, 09 zł. 

W 2020 r. zadania na terenie gminy Nadarzyn w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej realizowały następujące organizacje: 

Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości  914 400,00 zł, którą 

ze względu na epidemię zmniejszono do 694 400,00 zł. Przedmiotem działalności GLKS Nadarzyn 

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

nożnej, koszykówki, piłki siatkowej dziewcząt oraz sportów walki, jak również propagowanie 

aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, jak i podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców 

Gminy Nadarzyn. Przygotowano zawodników i zawodniczki sekcji sportowych GLKS Nadarzyn do 

zawodów ligowych i turniejów indywidualnych w roku 2020 pod kątem ogólnorozwojowym, 

technicznym, wolicjonalnym i taktycznym. Programem objęto 426 osób. Wprowadzono 20 

zawodników do kadr wojewódzkich oraz 4 zawodników do kadr narodowych. W trakcie roku 

zawodnicy Klubu wzięli udział w około 300 spotkaniach sportowych na terenie całego kraju. 

Zorganizowano 9 zgrupowań, 7 konsultacji i 86 seminariów szkoleniowych dla zawodników 

i trenerów.  

MUKS Start Nadarzyn  otrzymał dotację w wysokości 330 000,00 zł, którą zmniejszono do 250 

000,00 zł. MUKS START Nadarzyn został zakwalifikowany do programu „Pingpongowe 

Marzenia”, w którym szkoli się 16 najmłodszych adeptów tenisa stołowego zgodnie z wytycznymi 

Polskiego Związku Tenisa Stołowego. W okresie obostrzeń zajęcia były prowadzone w trybie online 
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oraz w okresie luzowań w trybie stacjonarnym, a także w formie zgrupowań dochodzeniowych na 

obiektach GOS Nadarzyn oraz zgrupowań wyjazdowych w Brzegu Dolnym i Górowie Iławeckim w 

ramach szkolenia zawodników w programie Kadr Wojewódzkich. Zawodnicy zdobyli: 2 medale 

Mistrzostw Polski Senior; 1 medali Mistrzostw Polski Żaków; 20 medali Mistrzostw Województwa 

Mazowieckiego w kategorii od żaków do seniorów. 

Klub Sportowy Nadarzyn otrzymał dotację w wysokości 65 000,00 zł, którą zmniejszono do 

52 000,00 zł. Przedmiotem działalności KS Nadarzyn była m.in. popularyzacja sportu na terenie 

Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie zajęć badmintona oraz sekcji tenisa stołowego dla dzieci i 

młodzieży oraz dorosłych, propagowanie aktywnego trybu spędzania czas, czy też organizacja 

zawodów.  

Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” uzyskał dotację w wysokości 35 000,00 zł, którą 

zmniejszono do 27 000,00 zł. Zawodnicy UKS ,,Rusiec’’ w Mazowieckiej Lidze Młodzieżowej 

organizowanej przez Warszawsko Mazowiecki Związek Piłki Ręcznej uczestniczyli w 18 

wydarzeniach piłki ręcznej. Natomiast zawodnicy sekcji lekkoatletycznej dziewcząt i chłopców  

uczestniczyli ogólnie w 8 wydarzeniach sportowych m.in w biegach przełajowych oraz na stadionie 

organizowany przez Mazowiecki Związek Lekkiej Atletyki. 

Akademia Schaby uzyskała dotację w wysokości 27 000,00 zł, którą zmniejszono do 21 600,00 zł.  

Akademia Schaby utworzyła nową drużynę tee-ball - drużyna młodzików w liczbie 15 zawodników. 

Zajęcia baseballowe prowadzone były w trybie stacjonarnym oraz w okresie z obostrzeniami w 

formie on-line dwa razy w tygodniu po dwie godziny. Akademii Schaby udało się zorganizować 

dwa zgrupowania zimowe i letnie.  

Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS KOLARZ Nadarzyn” otrzymał dotację w wysokości 

21 300,00 zł. Rezultatem zadania była popularyzacja kolarstwa, zakup sprzętu do prowadzenia 

sekcji, przeprowadzenie zajęć sekcji kolarskiej na torze kolarskim oraz podejmowanie działań, które 

miały zapewnić profesjonalną opiekę trenerską, ofertę udało się poszerzyć o treningi na torze 

kolarskim i uzupełniono specjalistyczny sprzęt sportowy.  

Dofinansowanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego 

uzyskała Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie. Zadanie dotyczące organizacji i prowadzenia 

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

muzycznych w 2020 roku, uzyskało dofinansowanie w wysokości 430 000,00 zł, które jednak w 

wyniku COVID-19 zostało zmniejszone do 295 000,00 zł. W roku 2020 z uwagi na epidemię 

koronawirusa  orkiestra brała udział w 8 występach w kraju i 6 zagranicą  m.in. oprawa muzyczna 

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

Nadarzyńskim Ośrodku Kultury, udział w uroczystościach Bożego Ciała, natomiast we wrześniu 

Orkiestra występowała w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych we Francji. Muzycy odbyli 
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ponad 140 godzin prób w trybie stacjonarny oraz 300 godzin prób i lekcji online. W związku z 

trybem online muzycy nagrali dla strażaków biorących udział w działaniach związanych z pandemią 

utwory, a dla mieszkańców Gminy Nadarzyn kolędy. W ramach zadania uszyto letnie mundury 

galowe i zakupiono brakujące umundurowanie strażackie. 

Poza zadaniami realizowanymi w wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert,  na 

podstawie art. 19a  Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i 

wolontariacie, w trybie tzw. małych grantów, przyznano dotację na łączną kwotę 25 000,00 zł 

następującym organizacjom: 

Parafia Rzymskokatolicka w Młochowie -  zadanie pod nazwą „Wyjazd na narty”; w kwocie 7 

000,00 zł; 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, Hufiec Pruszków, zadanie pod nazwą 

„Zimowisko harcerskie w miejscowości Murzasichle dla dzieci z gminy Nadarzyn”, w kwocie 8 

000,00 zł; 

Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie – zadanie pod nazwą ,,Młody Strażak’’, w kwocie 

10 000,00 zł; 

 

 Gmina Nadarzyn od 2015 r. jest członkiem stowarzyszenia „LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice”, które ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a 

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.  

Projekty własne LGD realizowane na terenie gminy Nadarzyn, to m.in. 

 Projekt pn. „Dzieciaki kontra mistrz w rywalizacji przedszkolaków z Gminy Nadarzyn”. 

Koszt operacji 50 tys. zł. Celem projektu było nakręcenie 46 filmów – treningu, wyzwania 

dla „dzieciaków”. Z uwagi na wystąpienie pandemii COVID-19 operacja musiała zostać 

przeniesiona do internetu. Zostały nagrane serie krótkich filmów z udziałem sportowców, 

zamiast organizacji jednodniowego wydarzenia sportowego skierowanego do najmłodszych 

mieszkańców Gminy Nadarzyn. 

 Projekt pn. „Nagranie filmu promującego obszar LSR poświęconego tradycji wieńca 

dożynkowego oraz zakupu strojów ludowych”. Koszt operacji 50 tys. zł. Celem operacji było 

opracowanie i nagranie filmu dotyczącego tworzenia wieńca dożynkowego z udziałem 
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mieszkańców Gminy Nadarzyn ubranych w tradycyjne stroje ludowe. Projekt z 2018 roku, 

zrealizowany w styczniu 2020r. 

 Projekt pn. „Promocja obszaru LSR przez Orkiestrę OSP Nadarzyn”. Koszt operacji 50 tys. 

zł. Operacja polegała na opracowaniu, nagraniu oraz wydaniu filmu dotyczącego wydarzeń 

promujących obszar LSR przez Orkiestrę OSP Nadarzy. Na potrzeby projektu zostały 

zakupione instrumenty muzyczne oraz umundurowanie dla członków orkiestry. Projekt z 

2019 roku, zrealizowany w czerwcu 2020r. 

Projekty przedsiębiorców z gminy Nadarzyn 

 Projekt Podjęcie działalności poprzez zakup urządzenia do terapii mikroczęstotliwościami 

TimeWaver Frequency. Dotacja 50 tys. zł. W zakresie realizacji projektu beneficjent 

otworzył działalność gospodarczą zajmującą się wysoce efektywną terapią urządzeniem 

TimeWaver Frequency. 

 Projekt Uruchomienie produkcji i dystrybucji wyrobów typu „handmade” – lalki, ubranka dla 

lalek, odzież dziecięca. Dotacja 50 tys. zł. W zakresie realizacji projektu beneficjent 

stworzyła firmę posiadającej kompetencje do projektowania i szycia lalek szmacianych, 

wykonanych z bawełny oraz lnu polskiego.  

 

Wójt Gminy 

(-) Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Na podstawie rocznych sprawozdań komórek Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy 

 

Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy 

(-) Edyta Gawrońska 


