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Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn 

z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn 

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2021 r. 

 

Program współpracy Gminy Nadarzyn na 2021 r. z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego, o których mowa 

w ustawie z dnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie został przyjęty 

Uchwałą Nr XXVIII.374.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2020 r. w sprawie 

uchwalenia programu współpracy Gminy Nadarzyn w 2021 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 otwartych konkursu ofert oraz ofert 

pozakonkursowych. W 2021 roku zostały ogłoszone otwarte konkursy ofert: 

 Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn o numerze 122/2020 z dnia 8 grudnia 2020 r. 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na terenie 

Gminy Nadarzyn w 2021 roku w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej; 2. wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego; 

 Zarządzeniem Wójta Gminy Nadarzyn o numerze 33/2021 z dnia 21 maja 2021 roku 

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego 

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

z terenu Gminy Nadarzyn w 2021 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży”. 

Zadania publiczne zrealizowane zostały w drodze otwartych konkursów ofert oraz ofert 

pozakonkursowych na łączną kwotę 1 851 682,90 zł  z czego: 

 1 380 800,00 zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 



 

 385 000,00 zł - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr 

kultury i dziedzictwa narodowego; 

 48 000,00 zł – w zakresie działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku 

dzieci i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn  w 2021 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci 

i młodzieży”. 

 37 882,90 zł – w zakresie ofert pozakonkursowych. 

W zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu oferty złożyły następujące 

organizacje: 

1) Klub Sportowy Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości 60 000,00 zł na podstawie umowy 

nr 37/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. w zakresu wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej, na zadania związane z prowadzeniem sekcji badmintona oraz sekcji tenisa 

stołowego. Na podstawie sprawozdania KS Nadarzyn wydatkował środki finansowe 

z dotacji  w wysokości 58 800,00 zł i zwrócił dotację pobraną w nadmiernej wysokości 

w kwocie 200,00 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. Sekcja tenisa stołowego KS Nadarzyn podczas 

wykonania zadania publicznego prowadziła szkolenia sportowe w wymiarze 5 treningów 

tygodniowo. W zajęciach regularnie uczestniczyło 20 chłopców. Ponadto zawodnicy sekcji 

tenisa stołowego uczestniczyli rozgrywkach indywidualnych Polskiego Związku Tenisa 

Stołowego oraz w rozgrywkach indywidualnych i drużynowych Mazowieckiego Związku 

Tenisa Stołowego, łącznie w 12 turniejach. 

2) Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn - otrzymał na podstawie umowy  nr 39/2021 

z dnia 11 stycznia 2021 r. dotację w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

w wysokości  895 500,00 zł. Dotacja została w pełni rozliczona. 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. GLKS prowadził regularne zajęcia 

sportowe w piłce nożnej, koszykówce, siatkówce i sportach walki. Wprowadzono 

10 zawodników do kadr wojewódzkich i 2 do kadr narodowych. Ponadto w zawodach 

ligowych wystartowało 26 drużyn. Poza tym zorganizował 9 zgrupowań, 8 konsultacji 

i 3 seminaria szkoleniowe dla zawodników i trenerów GLKS Nadarzyn.   

3) Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” - uzyskał dotację w wysokości 30 000,00 zł na 

podstawie umowy nr 41/2021 z dnia 11 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. Dotacja 

została w pełni rozliczona. UKS ,,RUSIEC’’  przygotował zawodników do udziału między 

innymi do Mazowieckiej Ligi Młodzieżowej organizowanej przez Warszawsko Mazowiecki 

Zawiązek Piłki Ręcznej (9 miejsce), czy też do Mazowieckiej Ligi w piłkę ręczną dziewcząt 

z rocznika 2008 i młodszych (2 miejsce na Mazowszu). Ponadto grupa piłkarek ręcznych 

wzięła udział w  turnieju Piłka Ręczna Uzależnia w Małkini Górnej, gdzie zajęły I miejsce. 

Poza tym sekcja biegowa brała udział w Halowych Mistrzostwach Mazowsza w lekkiej 

atletyce w Grodzisku Mazowieckim. Sekcja uczestniczyła również w Biegach przełajowych 

w Spale, gdzie zawodnicy zdobyli I i II miejsce w biegu na 1000 m. 

4) Akademia Schaby - uzyskała dotację w wysokości 25 000,00 zł na podstawie umowy 

nr 42/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r.  zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej poprzez uprawianie dyscyplin baseball i softball. Dotacja została w pełni 

rozliczona. Poprzez organizację wyjazdów wypoczynkowych, a także prowadzenie zajęć 

baseballowych, Akademia Schaby dbała między innymi o podniesienie sprawności dzieci 

i młodzieży, jak również prawidłowe nawyki żywnościowe, zagospodarowanie wolnego 

czasu i zapobieganie alkoholizmowi i narkomanii wśród dzieci i młodzieży. Zajęcia 

baseballowe były prowadzone dwa razy w tygodniu po dwie godziny. W 2021 r. utworzone 

zostały nowe drużyny: tee-ball i młodzika. Ponadto zostały zorganizowane trzy zgrupowania 

sportowe. 

5) Klub Sportowy „Czarne Lwy” Taekwondo Olimpijskie - uzyskał dotację w wysokości 

12 500,00 zł na podstawie umowy nr 43/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem 

aneksu nr 695/2021 z dnia 19.11.2021 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej poprzez szkolenie sportowe – sporty walki. Dotacja została w pełni rozliczona. 

W 2021 r. prowadzone były regularne szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych. 

Zrealizowano 292 godziny szkoleń treningowych, a do Klubu dołączyło 4 nowych 

członków - zawodników. Członkowie klubu wzięli udział w zawodach Pucharu Świata 

Polish Open, 8 zawodach Pucharu Polski, 3 zawodach Mistrzostw Polski oraz 7 zawodach 

o zasięgu wojewódzkim lub powiatowym. Na zawodach Klub zdobył łącznie 95 medali. 

6) Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS KOLARZ Nadarzyn” otrzymał dofinansowanie na kwotę 

25 000,00 zł na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na podstawie 

umowy  nr 44/2021 z dnia 11 stycznia 2021 r. z uwzględnieniem aneksu nr 820/2021 z dnia 

30 grudnia 2021 r.. Dotacja została w pełni rozliczona. UKS Kolarz Nadarzyn podczas 

wykonania zadania publicznego umożliwił funkcjonowanie stałej sekcji kolarskiej na terenie 



 

Gminy Nadarzyn. Poprzez starty na terenie całego kraju promował rozwój dyscypliny 

kolarstwa, jak również umożliwił rozwój indywidualny zawodników. 

7) MUKS Start Nadarzyn  otrzymał dotację w wysokości 330 000,00 zł na podstawie umowy 

nr 30/2020 z dnia 17 stycznia 2020 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury 

fizycznej. Dotacja została w pełni rozliczona. W 2021 r. prowadzone były regularne zajęcia 

sportowe dla poszczególnych grup. Drużyna ekstraklasy kobiet zajęła 5 miejsce na koniec 

sezonu, drużyna II ligi kobiet wywalczyła awans do I ligi kobiet PZTS. Drużyna II ligi 

mężczyzn zakończyła sezon na 3 miejscu, drużyna V ligi mężczyzn awansowała do IV ligi. 

Ponadto zawodniczki MUKS Start Nadarzyn uplasowały się na 1 i 3 miejscu 

w Mistrzostwach województwa Mazowieckiego w grze pojedynczej i 1 miejsce w grze 

podwójnej. W Mistrzostwach Mazowsza zawodniczki MUKS „Start” walczyły z sukcesami 

zajmując: w kategorii juniorek 1 i 2 miejsce w grze pojedynczej i w grze podwójnej, 

w kategorii młodziczek 3 miejsce w grze pojedynczej i 1 miejsce w grze podwójnej, 

w kategorii kadetów 2 miejsce w grze pojedynczej oraz 2 miejsce w grze podwójnej. 

W zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury 

i dziedzictwa narodowego oferty złożyły następujące organizacje: 

1) Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie uzyskała dofinansowanie w zakresie kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na terenie Gminy Nadarzyn w 2021 

roku, poprzez organizację i prowadzenie orkiestry na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę 

gry na dętych i perkusyjnych instrumentach muzycznych w 2021 roku, w wysokości 

385 000,00 zł na podstawie umowy nr 38/2021 z dnia  11 stycznia 2021 r.  z uwzględnieniem 

aneksu nr 699/2021 z dnia 25 listopada 2021 r. Dotacja została rozliczona na pełną kwotę. 

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. W 2021 r. prowadzone były regularne zajęcia nauki gry na instrumentach 

w ilości ponad 1300 godzin, a także próby muzyczne w wymiarze ponad 280 godzin. 

Orkiestra wzięła udział w 45 koncertach, w tym 14 na terenie Gminy Nadarzyn, pokazach 

musztry paradnej jak i oprawach muzycznych uroczystości. 

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

i młodzieży z terenu Gminy Nadarzyn  w 2021 roku pn. „Wypoczynek letni dzieci i młodzieży” 

oferty złożyły następujące organizacje: 

1) Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości 42 000,00 zł na 

podstawie umowy  nr 401/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.. W okresie wakacji letnich 



 

zorganizowano obozy rekreacyjno-sportowe oraz kolonie sportowe w miejscowości 

Nadarzyn, Przedburz i Wałcz, w których wzięło udział łącznie 140 dzieci w wieku 5-18 lat 

z terenu Gminy Nadarzyn.  

2) Akademia Schaby - uzyskała dotację w wysokości 4 500,00 zł na podstawie umowy 

nr 400/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.   Zorganizowany został letni obóz sportowy 

w miejscowości Jantar, w którym wzięło udział 20 dzieci, w tym 15 z terenu Gminy 

Nadarzyn. 

3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Start Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości 

1 500,00 zł na podstawie umowy nr 408/2021 z dnia 25 czerwca 2021 r.. Zorganizowany 

został wyjazd letni w ośrodku szkoleniowym KS Bronowianka w Krakowie, w którym 

udział wzięło 5 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn. 

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

publicznego i wolontariacie w trybie ofert pozakonkursowych przyznano dotację następującym 

organizacjom: 

1) Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn na podstawie umowy 391/2021 z dnia  

23 czerwca 2021 r. z uwzględnieniem aneksu nr 1 z dnia 16.08.2021 r. oraz aneksu nr 2 

z dnia 27.09.2021 otrzymało dotację w kwocie 10 000,00 zł na zadanie pod nazwą „SOS dla 

Seniora Gminy Nadarzyn”  ; 

2) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami „Szlakiem Tęczy” na 

podstawie umowy 402/2021 z dnia  25 czerwca 2021 r. otrzymało dotację w kwocie 

10 000,00 zł na zadanie pod nazwą „Wypoczynek i relaksacja osób 

z niepełnosprawnościami”; 

3) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami „Szlakiem Tęczy” na 

podstawie umowy 403/2021 z dnia  25 czerwca 2021 r. otrzymało dotację w kwocie 10 

000,00 zł na zadanie pod nazwą „Poznaję Świat”; 

4) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków na podstawie 

umowy 415/2021 z dnia  30 czerwca 2021 r. otrzymało dotację w kwocie 10 000,00 zł na 

zadanie pod nazwą  „Harcerskie lato 2021 dla mieszkańców Gminy Nadarzyn”; 

5)  Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn na podstawie umowy 649/2021 z dnia  

2 listopada 2021 r. otrzymało dotację w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pod nazwą 

„Kultywowanie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury, tradycji regionalnych i narodowych 

wśród seniorów Gminy Nadarzyn” - dotacja została zwrócona z powodu braku możliwości 

wykonania zadania;  



 

6) Akademia Schaby na podstawie umowy 717/2021 z dnia  30 listopada 2021 r. otrzymało 

dotację w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pod nazwą  „IV Baseballowy Turniej 

Mikołajkowy”; 

7) Fundacja Lepszy Start na podstawie umowy 716/2021 z dnia  30 listopada 2021 r. 

otrzymało dotację w kwocie 5 000,00 zł na zadanie pod nazwą  „Świąteczne warsztaty 

muzyczne oraz Spotkanie Mikołajkowe dla dzieci z zaburzeniami ze spektrum autyzmu”; 

 

W 2021 roku do Wójta Gminy Nadarzyn wpłynęły również następujące oferty, z którymi 

nie zostały zawarte umowy: 

1) Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn  w dniu 28 maja 2021 r. złożyło uproszczoną 

ofertę na zadanie pod nazwą „SOS dla Seniora Gminy Nadarzyn” – oferta odrzucona 

z przyczyn formalnych; 

2) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków w dniu 24 września 

2021 r. złożył uproszczoną ofertę na zadanie pod nazwą „Działalność ZHP w Gminie 

Nadarzyn” – nie uznano celowości zadania; 

3) Fundacja Promyk Słońca Dzieciom w dniu 24 września 2021 r. złożyła uproszczoną ofertę 

na zadanie pod nazwą „Wycieczka uczy, bawi i wychowuje 2021” – nie uznano celowości 

zadania; 

4) Uczniowski Klub Sportowy „UKS KOLARZ Nadarzyn” złożył w dniu 5 listopada 2021 r. 

uproszczoną ofertę na zadanie pod nazwą „Zawody kolarskie o Puchar Wójta Gminy 

Nadarzyn” – oferta została przyjęta pod względem formalnym i merytorycznym. W dniu 

7 grudnia 2021 r. organizacja złożyła pismo z prośbą o wycofanie uproszczonej oferty 

realizacji zadania; 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz umowami, 

organizacje, które w drodze konkursów uzyskały dofinansowanie na realizację działalności 

pożytku publicznego, złożyły sprawozdania. Corocznie sprawozdania są poddawane 

weryfikacji formalno-merytorycznej oraz kontroli finansowej pod kątem prawidłowego 

wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. Wszystkie sprawozdania złożone przez 

organizacje pozarządowe za 2021 rok zostały prawidłowo rozliczone. 

 

Wójt Gminy 

(-) Dariusz Zwoliński 

 

Sporządził: 

Arkadiusz Wencel 

p.o. kierownika referatu organizacyjnego 


