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Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn  

z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2020 r. 

 

Program współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2020 r. został 

przyjęty Uchwałą XV.193.2019 Rady Gminy Nadarzyn 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. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program 

realizowany był przez organizacje wyłaniane w drodze otwartego konkursu ofert. 

Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn o numerze: 134/2019 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.  

Zadania publiczne zrealizowane zostały na łączną kwotę 1 830 000,00 zł 

(po zwrotach 1 361 167,09 zł); z czego 1 400 000,00 zł (po zwrotach 1 066 167,09 zł) 

- w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 430 000,00 zł ( po zwrotach 
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295 500,00 zł) - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.  

Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn otrzymał dotację w zakresie 

wspierania i upowszechniania kultury w wysokości  914 400,00 zł  na podstawie 

umowy  nr 29/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. W związku z wprowadzeniem na 

terenie Rzeczypospolitej Polskiej pandemii i wprowadzeniem obostrzeń GLKS 

Nadarzyn zmienił formę prowadzenia zajęć ze stacjonarnych na zajęcia online. 

W związku z tym w dniu 1 czerwca 2020 r.  nr 1(412/2020) z mocą obowiązywania 

od 15 marca 2020 r., na podstawie którego zmniejszono kwotę dotacji 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 Klub 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 zakresie wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej na prowadzenie działań związanych z tenisem 

stołowym, w wysokości 330 000,00 zł na podstawie umowy nr 30/2020 z dnia 

17 stycznia 2020 r. W związku z sytuacją epidemiologiczną na terenie 

Rzeczypospolitej Polskiej plan działań został zmieniony i w dniu 16 czerwca 2020 r.  

zawarto aneks nr 1 ( 429/2020) z mocą obowiązywania od 15 marca 2020 r, na 

podstawie, którego kwota dotacji została zmniejszona do wysokości 250 000,00 zł. 

Zgodnie z zapisami umowy MUKS Start Nadarzyn zwrócił niewykorzystaną dotację 

w kwocie 1 200,00 zł na konto bankowy Gminy Nadarzyn o numerze 09 8002 0004 

0050 0193 2030 0010 w dniu 25 lutego 2021 r. W wyniku epidemii covid-19 Polski 

Związek Tenisa Stołowego podjął decyzję o zakończeniu rozgrywek drużynowych, 

w związku z czym nie zostały rozegrane ostatnie mecze w kolejce Ekstraklasy kobiet 



i I lidze. Natomiast zostało zrealizowane założenie przedsezonowe utrzymanie 

drużyn w Ekstraklasie 7 msc i I lidze 8 msc. Pod koniec 2020 roku uzyskano 

80 licencji uprawniających zawodników do startów w zawodach indywidulanych 

i drużynowych organizowanych przez Polski Związek Tenisa Stołowego oraz 

Mazowieckiego Okresowego Związku Tenisa Stołowego. 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 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 na 

podstawie umowy nr 31/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w zakresu wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej, na zadania związane z prowadzeniem sekcji 

badmintona oraz od 2020 roku sekcji tenisa stołowego. W związku z pandemią 

covid-19 działania zaplanowane i zawarte w ofercie uległy zmianie z powodu 

występujących ograniczeń i obostrzeń sanitarnych mających wpływ na sposób 

prowadzenia zajęć, ich częstotliwość, ilość uczestników oraz organizację i udział 

w turniejach oraz zakładane rezultaty. W okresie największych obostrzeń zajęcie 

stacjonarne zostały zamienione na zajęcia zdalne z użyciem nowoczesnych 

technologii komunikacyjnych. W związku z czym został zawarty aneks nr 1 

(864/2020) w dnu 8 grudnia 2020 r., na podstawie którego zwrócono środki 

finansowe na konto Gminy Nadarzyn o numerze 09 8002 0004 0050 0193 2030 0010 

na kwotę 13 000,00 zł w dniu 18 grudnia 2020 r. i dotację rozliczyli w kwocie 

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. Rok 2020 był rokiem z mniejsza 

ilością wydarzeń sportowych, które w dużej mierze odbywały się z ograniczeniami.  



Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” uzyskał dotację w wysokości 

35 000,00 zł na podstawie umowy nr 54/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w  zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez wprowadzenie zajęć piłki ręcznej 

i lekkoatletyki  dla uczniów szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) z terenu 

Gminy Nadarzyn. W związku z ogłoszeniem na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej 

stanu epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-COV 2 wprowadzono 

zajęcia online, wiele zaplanowanych wydarzeń sportowych nie odbyło się w terminie, 

dlatego założone rezultaty nie zostały zrealizowane, w związku z czym wystąpiono 

o aneks. W dniu 3 czerwca 2020 z mocą obowiązywania od 15 marca 2020 r. zawarto 

aneks na podstawie, którego nastąpiła rekalkulacja dotacji na 27 000,00 zł. UKS 

Rusiec dokonał zwrotu środków finansowych na konto bankowe Gminy Nadarzyn 

w dniu 9 czerwca 2020 roku w kwocie 3 000,000 zł oraz w dniu 10 czerwca 

w kwocie 5 000,00 zł. Na podstawie sprawozdania UKS Rusiec wydatkował środki 

finansowe z dotacji  w wysokości 26 867,09 zł i zwrócił dotację pobraną w 

nadmiernej wysokości w kwocie 132,91 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 na podstawie 

umowy nr 21/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r.  zakresie wspierania i upowszechniania 

kultury fizycznej poprzez uprawianie dyscyplin baseball i softball. W związku 

z rekalkulacją spowodowaną sytuacją pandemii na terytorium Rzeczypospolitej 

Polskiej zawarto aneks nr 1 ( 688/2020) w dniu 14 września 2020 r. z mocą 

obowiązywania od 15 marca 2020 r., na podstawie którego zwrócono środki 

finansowe na konto bankowe Gminy Nadarzyn o numerze 09 8002 0004 0050 0193 

2030 0010 na kwotę 5 400,00 zł w dniu 23 września 2020 r. W związku z tym 

wydatkowali dotację w kwocie 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 

dofinansowanie na kwotę 21 300,00 zł na wspieranie i upowszechniania kultury 

fizycznej na podstawie umowy  nr 33/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. W związku 

z przesunięciem kosztów w dniu 30 grudnia 2020 r. zawarto aneks nr 1 (916/2020). 

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.  

Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Nadarzyn 

w 2020 roku, poprzez organizację i prowadzenie orkiestry na terenie Gminy 

Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach muzycznych 

w 2020 roku, w wysokości 430 000,00 zł na podstawie umowy nr 14/2020 z dnia  

17 stycznia 2020 r. W związku z wprowadzeniem na terenie Rzeczypospolitej 

Polskiej stanu epidemii, zawarto aneks nr 1 (413/2020 ) w dniu 3 czerwca 2020 roku, 

na podstawie którego kwota dotacji została zmniejszona do 295 000,00 zł. Jednym 

z podstawowych zadań Orkiestry OSP Nadarzyn jest nauka gry na instrumentach 

muzycznych dzieci i młodzieży, oprawa muzyczna i artystyczna uroczystości na 

terenie Gminy Nadarzyn, reprezentowanie gminy na konkursach i festiwalach 

krajowych i zagranicznych. Orkiestra OSP Nadarzyn liczy 69 członków.  W roku 

2020 z uwagi na epidemię wirusa SARS COV-2  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 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. 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 poz. 688, 1570, 



2020, z 2020 r. poz. 284) w trybie 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 na podstawie umowy 115/2020 z dnia  3 marca 2020 r.; 

- 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 na podstawie umowy 114/2020 z dnia 

4 lutego 2019 r.; 

- Fundacja Promyk Słońca w dniu 16 października 2020 r. złożyła uproszczoną 

ofertę  na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa pn. 

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

- Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie – zadanie pod nazwą ,, Młody Strażak’’, 

w kwocie 10 000,00 zł na podstawie umowy 182/2020 z dnia 11 marca 2020 roku 

z uwzględnieniem aneksu nr 1 (9275/2020) z dnia 12 maja 2020 r. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

umowami, organizacje, które w drodze konkursów uzyskały dofinansowanie na 

realizację działalności pożytku publicznego, złożyły (w ustawowo określonym 

terminie) sprawozdania. Corocznie sprawozdania są poddawane weryfikacji 

formalno-merytorycznej oraz kontroli finansowej pod kątem prawidłowego 

wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. 

 

 

 

Opracował: 

Monika Kosakowska-Ludwiniak 

inspektor ds. organizacyjnych 

 

 

 

 Wójt Gminy Nadarzyn 

 (-) Dariusz Zwoliński 

 


