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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 2021 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 2021 r.) 14 910 mieszkańców (o 475 więcej niż na koniec 2020 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, UrzutKostowiec, Walendów, Wola Krakowiańska i Wolica. Według deklaracji składanych w związku z
gospodarką odpadami komunalnymi, na koniec 2021 r. w sołectwach gminy było 5907 gospodarstw
domowych (o 194 więcej niż w 2020 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 względem Warszawy, bliskość terenów rekreacyjnych oraz sąsiedztwo terenów leśnych,
które 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 rozwój funkcji gospodarczej. Gmina pełni także funkcję
„sypialnianą” i wzrasta jej rola jako miejsca rekreacji oraz wypoczynku. Nie bez znaczenia
pozostaje również fakt, że ok. 90% powierzchni gminy objęte jest planem zagospodarowania
przestrzennego, dzięki czemu określone jest przeznaczenie i funkcja poszczególnych terenów, co
korzystnie wpływa na ład przestrzenny i porządkuje przestrzeń publiczną gminy Nadarzyn.
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Budżet gminy Nadarzyn w 2021 roku został zrealizowany po stronie dochodów w
wysokości 156 107 737,73 zł, co stanowi 101,15 % planu. Największą część (101 053 803,72 zł,
czyli 64,73%) 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.
Dotacje z budżetu państwa otrzymane na realizację zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej zlecanych gminom oraz na dofinansowanie zadań i zakupów
inwestycyjnych wyniosły 29 531 002,01 zł (co stanowiło 18,92% dochodów); ponad 75,81%
tych dotacji stanowiła dotacja celowa związana z realizacją świadczenia wychowawczego
stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli program 500+; ponad 17,34% to
dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizacje zadań bieżących z zakresu
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, a także na realizację
własnych zadań bieżących gmin. Ponad 3,75% dotacji stanowiły środki z Funduszu
Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z
przeciwdziałaniem COVID-19.
Pozostałą część dochodów tj. 25 522 932,00 zł (16,34%) stanowiły subwencje, w tym
subwencja oświatowa, która wyniosła 21 838 660,00 zł.
Struktura dochodów budżetu gminy Nadarzyn 2019-2021

2019

2020

2021

udział
w dochodach
ogółem w 2021 r.
(w %)

83 997 482,34

81 884 349,42

101 053 803,72

64,73

31 011 021,13

34 993 277,03

29 531 002,01

18,92

Subwencje 19 837 560,00
Dochody
134 846 063,47
ogółem

20 232 185,00

25 522 932,00

16,35

137 109 811,45

156 107 737,73

x

Dochody
własne
Dotacje

Po stronie wydatków budżet gminy Nadarzyn zrealizowano w wysokości 148 410 843,13
zł (11 297 825,07 zł więcej w porównaniu z rokiem 2020), co stanowi ponad 95,98% planu.
Na kwotę wydatków złożyły się wydatki bieżące: 129 800 129,53 zł oraz wydatki
majątkowe: 18 610 713,60 zł.
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Wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na szeroko rozumianą oświatę i
wychowanie, w tym edukacyjną opiekę wychowawczą - ponad 45,24 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, placówki wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza” oraz
gminnego żłobka; wydatki na oświatę i wychowanie w takim zakresie w 2021 r. były o ponad
3,94 mln zł większe w porównaniu z 2020 r.); ponad 27,38 mln zł stanowiły wydatki w dziale
„rodzina” (w tym 22,38 mln zł to realizacja programu 500+); ponad 13,71 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 417 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 10,95 mln zł stanowiła
wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw.
„janosikowego”; na transport i łączność w 2021 r. wydatkowano ponad 8,96 mln zł (w tym
przede wszystkim ponad 7,22 mln zł na remonty i bieżące utrzymanie dróg gminnych
gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i naprawa znaków, przystanków i tablic, a
także ponad 1,64 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); ponad 8,64 mln zł wydatkowano na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska (w tym przede wszystkim dopłaty do ścieków, opłaty za umieszczenie
urządzenia w pasie drogowym, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu
gminy Nadarzyn; sprzątanie wiat przystankowych, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, placów i
dróg, remont istniejącego oświetlenia, serwis przenośnych sanitariatów, odławianie bezdomnych
zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schroniskach, opieka weterynaryjna).
Pozostałe ponad 14,92 mln zł wydatków bieżących stanowiły wydatki m.in. na kulturę fizyczną,
kulturę

i

ochronę

dziedzictwa

narodowego,

bezpieczeństwo

publiczne

i

ochronę

przeciwpożarową, pomoc społeczną, rolnictwo i łowiectwo, ochronę zdrowia, 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.
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W 2021 r. z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 148 410 843,13 zł, na inwestycje
została przeznaczona kwota 18 610 713,60 zł, co stanowi 12,54%.
Struktura wydatków budżetu gminy Nadarzyn 2019-2021
udział w wydatkach
ogółem w 2021 r.
(w %)
87,46
Wydatki bieżące 106 379 174,52 115 846 411,68 129 800 129,53
Wydatki majątkowe
26 445 675,06 21 266 606,38 18 610 713,6
12,54
w tym:
wydatki na zadania
25 558 241,67 17 399 136,56 17 040 496,54
X
inwestycyjne
wydatki dotacje i zakupy
887 433,19
3 867 469,82
570 217,06
X
inwestycyjne
Wniesienie wkładów do
1 000 000,00
X
spółek prawa
handlowego
X
Wydatki ogółem 132 824 849,58 137 113 018,06 148 410 843,13
2019

2020

2021

W 2021 r. ponad 7,52 mln zł to wydatki majątkowe w zakresie kultury fizycznej, w tym
zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym, boiskami sportowymi, świetlicą
wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz zagospodarowaniem terenu zewnętrznego w Strzeniówce,
zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim na działce nr ew. 88 w
Starej Wsi, zaprojektowanie i budowa toru rowerowego (pumptrack) wraz z zagospodarowaniem
terenu na działce nr ew. 647 w Ruścu; ponad 5,63 mln zł z wydatkowanych środków przeznaczono
na budowę i rozbudowę sieci wodociągowych i kanalizacyjnych (w tym. m.in. budowa kanalizacji
sanitarnej w Starej Wsi oraz w Rozalinie, dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy
oczyszczalni ścieków w Walendowie oraz stacji uzdatniania wody w Bielinach. Na gospodarkę
komunalną i ochronę środowiska przeznaczono ponad 2,44 mln zł (w tym m.in. przebudowy dróg
gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, budowy tężni solankowej w Nadarzynie,
doposażanie placów zabaw, a także dotacje celowe udzielone mieszkańcom gminy na
dofinansowanie zadań polegających na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w miejscu ich
powstawania oraz na dofinansowanie kosztów inwestycji – wymiana kotłów c.o.).
Źródłem finansowania zadań inwestycyjnych oraz zabezpieczenie wkładu własnego – w
przypadku zadań realizowanych z udziałem środków europejskich – stanowią dochody własne
gminy, uzyskane dotacje, a także zewnętrzne źródła finansowania w postaci emisji obligacji.
Na poziom zrealizowanych wydatków majątkowych i inwestycyjnych w gminie w 2021 r.
znaczący wpływ miała pandemia i skutki gospodarcze jakie spowodowała, w tym: wzrost cen
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towarów i usług, problemy z dostawami materiałów oraz braki pracownicze. W skali kraju, nie bez
znaczenia w kontekście realizacji wydatków majątkowych, pozostają również wprowadzone zmiany
podatkowe przyczyniające się do spadku dochodów własnych gmin, a także znikoma wysokość
środków otrzymywanych przez niektóre samorządy z utworzonych przez rząd funduszy np.
Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, Polskiego Ładu. Odmowa przyznania dodatkowych
środków często sprowadza się do porównania wskaźnika (G), który stał się wyznacznikiem
zamożności gmin. Przekroczenie wyznaczonego poziomu przez samorząd negatywnie wpływało na
pozyskanie środków z tych funduszy. W sytuacji stałego obniżania dochodów, właśnie te dodatkowe
środki dałyby gminie możliwość większego inwestowania, a co za tym idzie większego zadbania o
poprawę życia i bezpieczeństwa mieszkańców m. in. w zakresie budowy dróg gminnych, rozbudowy
infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej, budowy oczyszczalni czy ochrony środowiska.
Na koniec 2021 r. różnicę pomiędzy zrealizowanymi dochodami, a wydatkami stanowiła
nadwyżka budżetowa w wysokości 7 696 894,60 zł przy planowanym deficycie budżetu w
wysokości 294 716,03 zł. Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów
dłużnych oraz poręczeń i gwarancji gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości
49 540 829,50 zł, przy czym indywidualny wskaźnik zadłużenia gminy Nadarzyn w latach 2021 2030 (art.243 uofp) nie przekracza dopuszczalnego limitu.
W budżecie gminy Nadarzyn na 2021 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 2021 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 2021 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
2021 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 97 osób (w tym 6 zatrudnionych na
zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu lekarskim). W ciągu roku 6 osób odbyło w
urzędzie praktyki uczniowsko-studenckie. Ponadto w roku 2021 roku złożony był w Powiatowym
Urzędzie Pracy wniosek o organizację prac interwencyjnych dla 5 osób bezrobotnych, z czego
zawarto jedną umowę, pozostałe osoby zrezygnowały.
W urzędzie prowadzone były akta osobowe – oprócz

pracowników urzędu również

pracowników Gminnego Ośrodka Sportu (22 osoby), Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”
w Ruścu (26 osób), Gminnego Zespołu Oświatowego (7 osób) oraz pracowników oświaty, w tym 5
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szkół podstawowych, 3 przedszkoli oraz Liceum Ogólnokształcącego (414 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 2021 r. Wójt Gminy Nadarzyn, działając w oparciu o urząd
gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy, wydał 115 zarządzeń, do wykonania których
zobowiązani zostali pracownicy urzędu gminy i jednostek.
Wójt posiadając inicjatywę uchwałodawczą, przekazuje pod obrady Rady Gminy Nadarzyn
projekty uchwał. W 2021 r. rada gminy podczas 17 sesji (w tym 2 nadzwyczajnych) podjęła 213
uchwał (w tym m.in. w zakresie gospodarki przestrzennej, spraw finansowych; statutoworegulaminowych, geodezyjnych; dotyczących oświaty, ochrony zdrowia i opieki społecznej, a także
transportu pasażerskiego czy funduszy zewnętrznych). Rada ponadto podjęła także 2 stanowiska (w
sprawie uwag do projektu Umowy Partnerstwa dla realizacji polityki spójności 2021-2027 w Polsce
oraz w sprawie petycji wstrzymującej wycinkę w Lesie Młochowskim). Spośród podjętych przez
Radę Gminy Nadarzyn w 2021 r. uchwał, 56 stanowiły akty prawa miejscowego i zostały
opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
Sekretariat Wójta Gminy w 2021 r. odnotował 391 kontaktów wójta z mieszkańcami oraz
przedstawicielami firm i instytucji w różnych sprawach. Z uwagi na panującą na świecie (w Polsce
od marca 2020 r.) epidemię SARS-CoV-2, część z nich odbyło się w formie rozmów telefonicznych.
W porównaniu z 2020 r. tych spotkań było o 221 więcej, ale w dalszym ciągu mniej niż przed
pandemią (w 2019 r. bezpośrednich spotkań wójta z interesantami było 472).
Kancelaria Urzędu Gminy Nadarzyn w 2021 roku zarejestrowała 30 333 różnego rodzaju pism,
w tym: wnioski, podania, informacje, faktury (było to o 2461 więcej niż w 2020 roku), natomiast z
urzędu wysłano 43 466 przesyłki (listy zwykłe, polecone), było to o 2213 więcej niż rok wcześniej.
W 2021 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono cztery różnego rodzaju kontrole zewnętrzne, t.j.:
przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego (kontrola w terenie budowy placu zabaw z
flowparkiem w Starej Wsi); Starostwo Powiatowe w Pruszkowie (jedna kontrola dotyczyła
nasadzeń drzew w pasie drogi powiatowej, druga – zakresu obrony cywilnej w Urzędzie Gminy
Nadarzyn); Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków (kontrola przestrzegania i
stosowania przepisów dotyczących ochrony zabytków i opieki nad zabytkami – kontrola dotyczyła
pałacu w Młochowie).
W ramach prowadzonego w Urzędzie Gminy wewnętrznego audytu w 2021 r. kontynuowano
zadanie z 2020 r. w zakresie dostępności architektonicznej i informacyjno-komunikacyjnej oraz
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przeprowadzono zadania audytowe w obszarze wykorzystania środków finansowych w zakresie
kultury – Bibliotek Publiczna; windykacji podatków i opłat; bezpieczeństwa informacji, a także
optymalizacji kosztów oświatowych na podstawie arkuszy organizacyjnych szkół.

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 2022 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 2021 r. i Wieloletniej prognozy
Finansowej. Rada Gminy Nadarzyn podjęła - niezbędne do realizacji budżetu - 15 uchwał w sprawie
zmian w budżecie i 14 uchwał w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 20212030. Wójt Gminy podpisał 17 Zarządzeń w tej materii.
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. 8 067 księgowań dokumentów księgowych tj. 62 168 pozycji dekretacji.
W zakresie obsługi kasowej urzędu gminy i jednostek podległych m.in. w 2021 roku przyjęto do kasy
tytułem wpłaty podatków i opłat lokalnych kwotę 2 418 486,89 zł, bezgotówkowo 1 105 743,18 zł,
wpłaty dochodów jednostek budżetowych wyniosły 17 535,70 zł. Wypłaty z kasy dokonano na kwotę
ogółem 787 546,00 zł (w tym jednostek budżetowych 148 091,93 zł). W ramach obsługi kasowej filii
Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wydziału komunikacji, do kasy przyjęto i odprowadzono gotówkę
w kwocie 442 604,75 zł, wpłaty bezgotówkowe - operacje za pośrednictwem terminala płatniczego
w wysokości 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
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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 ich wykorzystania.
Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu realizacji budżetu:
Obowiązujące w 2020 roku
1) Nr XXX.414.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nadarzyn na lata 2021-2030 (wciągu 2021 roku Rada Gminy podjęła 14 uchwał w
sprawie zmian WPF);
2) Uchwała budżetowa Nr XXXI.415.2020 Gminy Nadarzyn na rok 2021 z dnia 23 grudnia 2020
r. (w ciągu 2021 roku Rada Gminy Podjęła 15 uchwał w sprawie zmian budżetu gminy);
Podejmowane w 2021 r.
1) Uchwała Nr XXXII.435.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie nie wyrażania zgody na
wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2022 roku.
2) Uchwała Nr XXXIV.459.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji dla spółek wodnych, trybu postępowania i sposobu ich rozliczania.
3) Uchwała Nr XXXIV.460.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.
4) Uchwała Nr XXXIV.461.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
5) Uchwała Nr XXXVI.467.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV.460.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 marca 2021r. dotyczącej udzielenia
pomocy rzeczowej dla Powiatu Pruszkowskiego.
6) Uchwała Nr XXXVI.468.2021 z dnia 7 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
XXXIV.461.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 marca 2021r. dotyczącej udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
7) Uchwała Nr XXXVII.484.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020 roku w sprawie emisji
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obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą Nr
XXXI.417.2020 z dnia 23 grudnia 2020 r.
8) Uchwała Nr XXXVIII.486.2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nadarzyn na dofinansowanie zadań służących
ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w
miejscu ich powstania.
9) Uchwała Nr XXXVIII.487.2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Nadarzyn kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza.
10) Uchwała Nr XL.521.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
11) Uchwała Nr XLI.529.2021 z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Nadarzyn za rok 2020.
12) Uchwała Nr XLIII.557.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na
prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do
rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków.
13) Uchwała Nr XLIII.558.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
14) Uchwała Nr XLVI.604.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie pomocy rzeczowej dla
Powiatu Pruszkowskiego.
15) Uchwała Nr XLVI.605.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany uchwały Nr
XXXIV.461.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 marca 2021 r. dotyczącej udzielenia
pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego.
16) Uchwała Nr XLVII.620.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na organizację przewozów
pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn.
17) Uchwała Nr XLVIII.627.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia wydatków
niewygasających z końcem 2021 roku.
18) Uchwała Nr XLVIII.628.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany uchwały nr
XXIII.332.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 3 czerwca 2020r. w sprawie emisji obligacji
oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu, zmienionej uchwałą Nr XXXI.417.2020 z
dnia 20 grudnia 2020r. i uchwałą Nr XXXVII.484.2021 z dnia 28 kwietnia 2021r.
19) Uchwała Nr XLVIII.631.2021 z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy
finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu.
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REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT
W 2021 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 NadarzynPruszków (w 2021 roku wystawionych zostało łącznie 787 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
kasowych oraz wyciągów bankowych.
W zakresie wymiaru podatków m.in. ustalano wymiar podatków dla osób prawnych i fizycznych
(np. w 2021 r. osoby prawne złożyły łącznie 468 deklaracji podatku transportowego, na podstawie
których ustalono podatek transportowy na niemal 6000 pojazdów); przyjęto od osób prawnych (w
tym współwłasności z osobami fizycznymi) 2001 deklaracji podatku od nieruchomości, rolnego i
leśnego wraz z korektami. Dla osób fizycznych w 2021 r. wydano m.in. 9648 decyzje dotyczące
podatku od nieruchomości; 3393 decyzje wymiarowe w podatku rolnym, 110 w podatku leśnym, a
także 5454 decyzje wymiarowe na łączne zobowiązania podatkowe oraz 2009 decyzji zmieniających
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 oraz decyzje ulgowe m.in. umorzenia, raty i odroczenia płatności.
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, opłaty skarbowej, renty planistycznej, wieczystego użytkowania czy opłaty za
pas drogowy; prowadzono rejestr kwitariuszy podatkowych oraz sporządzano listy prowizji dla
sołtysów.
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
3 458 szt.); wystawiano administracyjne tytuły wykonawcze m.in. za podatek od osób fizycznych i
osób prawnych, podatek od środków transportowych, odpady komunalne (łącznie 565 szt.).
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W 2021 roku z tytułu podatków lokalnych, których wysokość ustala samorząd (tj. podatku od
nieruchomości, rolnego, leśnego, od środków transportowych - wraz z należnymi odsetkami za
nieterminowe regulowanie należności) do budżetu gminy wpłynęło ogółem 37 380 820,41 zł (w sumie
o 5 170 319,91 zł więcej niż w 2020 r.). Największy wzrost zanotowano w podatku od nieruchomości i
podatku od środków transportowych. Dobrze rozwinięta w gminie Nadarzyn zarówno infrastruktura
techniczna, jak i zaplecze rekreacyjno-oświatowe czy ochrony zdrowia oraz bliskość aglomeracji
miejskich wpłynęła szczególnie w czasie pandemii na zwiększoną migrację ludności z miast na tereny
wiejskie, zachęcając do kupna nieruchomości przez osoby fizyczne i osiedlanie się nowych
mieszkańców na terenie naszej gminy. To z kolei przełożyło się na wzrost wydanych decyzji
wymiarowych (podatek od nieruchomości, rolny, leśny i łączne zobowiązanie podatkowe) w 2021r. o
1 133 sztuk (w porównaniu z rokiem poprzednim). Ponadto dzięki dogodnej lokalizacji Gminy
Nadarzyn, spółki prawa handlowego nabywają nieruchomości na działalność gospodarczą na terenie
gminy. W 2021 r. w podatku od nieruchomości zarejestrowano 29 nowych spółek działalności
gospodarczej, co miało również wpływ na wzrost w podatku od nieruchomości osób prawnych
(łącznie z tego tytułu w 2021 r. do budżetu gminy wpłynęło o 3 094 982,31 zł więcej niż w 2020 r.). Z
tytułu podatku transportowego od osób prawnych w 2021 r. wpływy były większe o 1 530 761,44 zł
niż rok wcześniej. Na wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych w 2021r. miały także wpływ
czynności egzekucyjne referatu podatków i skuteczne egzekwowanie należnych podatków.
Rok 2021 był drugim rokiem epidemii COVID-19 w kraju, która negatywnie odbiła się na
działalności wielu firm, powodując obniżenie ich dochodów. Podmiotom, które w wyniku pandemii
pozostały zamknięte lub czasowo nie mogły prowadzić działalności gospodarczej na wskutek
restrykcji Wójt Gminy Nadarzyn udzielił pomocy w formie umorzenia i odroczenia terminu płatności
podatku od nieruchomości na łączną kwotę 2 129 871,00 zł (wraz z odsetkami).
Jednocześnie zgodnie z przepisami tarczy antykryzysowej 6.0 uchwalonej dnia 9 grudnia
2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi
sytuacji kryzysowych, oraz niektórych innych ustaw rząd wprowadził zwolnienie z opłaty targowej na
cały 2021 rok. Zgodnie z przepisami prawa, od dnia 1 stycznia 2021 do dnia 31 grudnia 2021r. nie
pobierano opłaty targowej, o której mowa w art.15 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach
i opłatach lokalnych. Utracone dochody (18 841,00 zł) zostały gminie zrekompensowane.
Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu podatków i opłat:
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.
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2) Uchwała Nr XXX.400.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie
ustalenia stawki podatku rolnego na 2021r.
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.
4) Uchwała Nr XLVI.586.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 listopada 2021r. w
sprawie określenia wysokości stawek w podatku od nieruchomości od 01.01.2022r. na
terenie gminy Nadarzyn.
5) Uchwała Nr XLVI.587.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 listopada 2021r. w
sprawie ustalenia stawki podatku rolnego na 2022r.

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH
I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
W 2021 r. gmina złożyła 36 wniosków o wsparcie finansowe, z czego 16 otrzymało
dofinansowanie na kwotę 6 405 244,41 zł, a 6 na koniec 2021 r. pozostawało na etapie oceny. Wśród
dofinansowanych znalazły się m.in. wnioski na:
1) „E – usługi dla szkół w ramach ZIT” - projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1
E-usługi. Gmina Nadarzyn, jako Lider, wraz z 8 gminami - Partnerami (Brwinów, Grodzisk
Mazowiecki, Michałowice, Milanówek, Ożarów Mazowiecki, Pruszków, Stare Babice i
Żyrardów) otrzymała dofinansowanie w wysokości 6.701.322,62 zł; w tym gmina
Nadarzyn 393.873,37 zł;
2) „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim w miejscowości Stara Wieś” Gmina

otrzymała

dofinansowanie

z

Urzędu

Marszałkowskiego

Województwa

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej
MAZOWSZE 2021”w wysokości 199.500,00 zł;
3) „Tężnia solankowa w miejscowości Nadarzyn” – Gmina otrzymała dofinansowanie
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021” w
wysokości 200.000,00 zł;
4) „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Nadarzynie na ul.
Granicznej na drodze nr 310372W” – Gmina otrzymała dofinansowanie z Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 73.600,00 zł;
5) „Poprawa sygnalizacji świetlnej na drodze wojewódzkiej nr 720 w Nadarzynie” – projekt
realizowany z Budżetu Obywatelskiego Województwa Mazowieckiego – edycja 2021.
Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2021 r.
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Koszt realizacji przedsięwzięcia 147.600,00 zł;
6) „Budowa przedszkola w miejscowości Wolica w formule zaprojektuj i wybuduj” – Rządowy
Fundusz Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych. Gmina otrzymała promesę w
wysokości 5.000.000,00 zł;
7) „Dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych z zakresu organizacji
opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (Mazowiecki Urząd Wojewódzki). Gmina otrzymała
dotację celową w wysokości 34.750,00 zł;
8) „Cyfrowa Gmina” (Centrum Projektów Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia). Gmina
otrzymała grant w wysokości 100.000,00 zł;
9) „Fundusz rozwoju przewozów autobusowych – dopłata 3 zł” (Mazowiecki Urząd
Wojewódzki). Gmina otrzymała dopłatę w wysokości 159.648,32 zł (na 2022 r.) na
organizację na swoim terenie przewozów autobusowych;
Projekty zrealizowane w 2021 roku na podstawie wniosków złożonych w latach ubiegłych:
1) „Dopłata 3 zł – 2021” – Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Gmina otrzymała
dopłatę (190.119,00 zł) dotyczącą realizacji zadań własnych organizatora w zakresie
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w 2021 r.;
2) „Maluch + 2021 – moduł 2” – Mazowiecki Urząd Wojewódzki. Gmina otrzymała
dofinansowanie (30.720,00 zł) na funkcjonowanie 32 miejsc opieki dla dzieci;
3) „Gimnastyka korekcyjna 2021” – Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Gmina
otrzymała dofinansowanie na zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych, w
wysokości 9.000,00 zł;
4) „Umiem pływać 2021” - Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie. Gmina otrzymała
dofinansowanie (30.000,00 zł) na zajęcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych;
5) „Budowa kanalizacji w m. Rozalin obejmująca ulicę Kawalerską, Daniewice” - Urząd
Marszałkowski

Województwa

Mazowieckiego.

Gmina

otrzymała

dofinansowanie

(881.343,00 zł) w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach
wiejskich”, typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” objętego PROW na lata 2014-2020;
6) „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.
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Projekty wieloletnie, realizowane w latach 2020-2024 (lub oczekujące na podpisanie umowy):
1) „Wdrożenie e-usług w Gminie Nadarzyn” projekt realizowany w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 2.1 Eusługi Poddziałanie 2.1.2 E-usługi dla Mazowsza w ramach ZIT. Gmina uzyskała
dofinasowanie w wysokości 1.183.179,20 zł (wniosek złożony w 2020 roku; dofinansowanie
przyznane w roku 2021; realizacja do 30.06.2022 r.);
2) „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
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”. Projekt
realizowany w Zespole Szkolno-Przedszkolnym im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu i LO
im. Jana Pawła II w Nadarzynie (projekt realizowany od 2020 r.);
3) „Renowacja oficyny zachodniej w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młochowie” - projekt
realizowany

w

ramach

Regionalnego

Programu

Operacyjnego

Województwa

Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 5.3 Dziedzictwo kulturowe, Typ projektu:
Wzrost regionalnego potencjału turystycznego poprzez ochronę obiektów zabytkowych.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 999.869,08 zł (wniosek złożony w
2020 roku; dofinansowanie przyznane w roku 2021; realizacja do 31.08.2022 r.);
4) „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach południowo-zachodniej części
Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę Zintegrowanego Systemu Tras
Rowerowych - Etap II”; Projekt realizowany w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 4.3 Redukcja
emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie: Mobilność miejska w ramach ZIT. Gmina
Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 1.423.068,78 zł (wniosek złożony w 2020
roku; dofinansowanie przyznane w roku 2021; realizacja do 30.06.2022 r.);
5) „Termomodernizacja budynku Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród” w Ruścu w
ramach działania 4.2 Efektywność energetyczna RPO WM 2014-2020. Gmina Nadarzyn
otrzymała dofinansowanie w wysokości 345.980,11 zł (wniosek złożony w 2020 roku – na
etapie oczekiwania na podpisanie umowy o dofinansowanie);
6) „Cyfrowa Gmina” – Centrum Projektów Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Działanie 5.1
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Gmina
otrzymała grant w wysokości 100.000,00 zł (wniosek złożony i grant przyznany w roku
2021, realizacja do 30.09.2023 r.);
Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2021 r.
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7) „Przebudowa drogi w granicach pasa drogowego ul. Głównej w Ruścu” (Urząd
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego). Gmina otrzymała dotację z budżetu
Województwa Mazowieckiego w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla
równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w wysokości 4.000.000,00 zł (na
etapie oczekiwania na zawarcie umowy).
Postępowania w zakresie zamówień publicznych, powyżej 130 000 PLN (przeprowadzone
głównie w trybie podstawowym).
W 2021 r. w urzędzie gminy przeprowadzonych zostało łącznie 29 zamówień (w tym trzy
wszczęte w 2020 r. i zakończone w 2021 r.), spośród których 6 unieważniono - z powodu złożenia
oferty przewyższającej kwotę przeznaczoną na realizację zadania; z powodu obarczenia
postępowania niemożliwą do usunięcia wadą, albo w związku z tym, że wszystkie złożone oferty
podlegały odrzuceniu). Spośród 23 postępowań przetargowych 14 dotyczyło robót budowlanych (o
łącznej wartości zawartych umów 29 740 222,46 zł brutto – przy czym dwa postępowania na dzień
31 grudnia 2021 r. były w trakcie i umowy nie zostały jeszcze podpisane), 8 postępowań dotyczyło
usług (o łącznej wartości zawartych umów 7 979 078,25 zł brutto - przy czym jedno postępowanie
na dzień 31 grudnia 2021 r. było w trakcie i umowa nie została jeszcze podpisana); 1 postępowanie,
o wartości umowy 204 899,00 zł brutto było dostawą.
Postępowania przeprowadzone w 2021 roku w zakresie zamówień publicznych
powyżej 130 000 PLN (bez unieważnionych):
Roboty budowlane
1.

Naprawa dróg i ulic, 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; Wartość zawartej umowy 250.920,00 zł brutto;
Część nr 2. Naprawa 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; Wartość zawartej
umowy 282.900,00 zł brutto;

2.

Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie
ułożenia warstwy z destruktu i powierzchniowego zamknięcia lub alternatywnie nawierzchni
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z mas SMA; Wartość zawartej umowy 1 241 070,00 zł brutto;
3.

Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego, z podziałem na 9
części, w tym:
Część nr 1: Stara Wieś ul. Bajkowa; Wartość zawartej umowy 72.693,00 zł brutto;
Część nr 2: Rozalin ul. Kolorowa; Wartość zawartej umowy 47.962,32 zł brutto;
Część nr 3: Wolica ul. Zielona; Wartość zawartej umowy 20.834,96 zł brutto;
Część nr 4: Rusiec ul. Koniczyny – etap 1; Wartość zawartej umowy 53.500,00 zł brutto;
Część nr 5: Młochów ul. Wiejska; Wartość zawartej umowy 15.703,83 zł brutto;
Część nr 6: Młochów ul. Błękitna; Wartość zawartej umowy 20.719,35 zł brutto;
Część nr 7: Kajetany ul. Motyli; Wartość zawartej umowy 36.265,32 zł brutto;
Część nr 8: Strzeniówka ul. Porzeczkowa; Wartość zawartej umowy 57.000,00 zł brutto;
Część nr 9: Walendów ul. Nad Utratą; Wartość zawartej umowy 157.685,36 zł brutto;

4.

Budowa budynku Zespołu Usług Medycznych przy ulicy Granicznej w Nadarzynie; Wartość
zawartej umowy 20 834 673,96 zł brutto;

5.

Zaprojektowanie i budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z torem rolkarskim na działce o nr
ew. 88 w Starej Wsi; Wartość zawartej umowy 939 000,00 zł brutto;

6.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Starej Wsi – ul. Sygietyńskich i ul. Gruszy; Wartość
zawartej umowy 376 078,16 zł brutto;

7.

Budowa tężni solankowej wraz ze zbiornikami technologicznymi i zagospodarowaniem
terenu na działce o nr ew. 579, 580/2 w Nadarzynie; Wartość umowy 554.115,00 zł brutto;

8.

Budowa kanalizacji sanitarnej w Rozalinie – ul. Kawalerska, Daniewice; Wartość zawartej
umowy 1.585.156,33 zł brutto;

9.

Budowa toru rowerowego pumptrack wraz z zagospodarowaniem terenu na działce o nr ew.
674 w Ruścu; Wartość zawartej umowy 605.000,00 zł brutto;

10.

Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych i asfaltowych na terenie Gminy
Nadarzyn; Wartość zawartej umowy 1.947.090,00 zł brutto;

11.

Budowa oświetlenia drogowego Alei Kasztanowej w Młochowie; Wartość zawartej umowy
418.200,00 zł brutto;

12.

Termomodernizacja budynku komunalnego mieszkalnego w Nadarzynie - ul. Błońska;
Wartość zawartej umowy 223.654,87 zł brutto;

13.

Budowa ścieżki rowerowej w Młochowie wraz z oświetleniem (od SP Rusiec do trasy S8) w
ramach ZIT; w ramach projektu pn. „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza w gminach
południowo-zachodniej części Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego poprzez budowę
Zintegrowanego Systemu Tras Rowerowych – Etap III”; Postępowanie w trakcie;
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14.

Przebudowa zachodniej oficyny w Zespole Pałacowo-Parkowym w Młochowie; w ramach
projektu pn. „Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową pałacu i oficyny zachodniej w
zespole pałacowo – parkowym przy ul. Ks. Bronisława Markiewicza 4 w Młochowie na
obiekty o funkcji wypoczynkowo – gastronomicznej z zapleczem noclegowym – pokoje
gościnne wraz z instalacjami wewnętrznymi: wodną, kanalizacyjną, cieplną – kotłownia
gazowa, elektryczną oraz budową drogi wewnętrznej i chodników – Etap I: Renowacja
Oficyny zachodniej w zespole pałacowo – parkowym w Młochowie”, realizowany jest w
ramach RPO WM 2014-2020, Działanie 5.3 - Dziedzictwo kulturowe, zgodnie z umową o
przyznaniu dofinansowania nr RPMA.05.03.00-14-g820/20; Postępowanie w trakcie;
Usługi

1.

Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn w roku 2021; Wartość
zawartej umowy 371.589,70 zł brutto;

2.

Wycinka oraz pielęgnacja drzew na terenie Gminy Nadarzyn w 2021 r.; Wartość zawartej
umowy 59.589,00 zł brutto;

3.

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w Gminie Nadarzyn;
Wartość zawartej umowy 134.685,00 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 umowy 1.148.236,45 zł brutto;
5.

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Nadarzyn, w tym:
Część I. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn wraz z utworzeniem i prowadzeniem Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; Wartość umowy 5.094.883,80 zł brutto;
Część II. Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych ze wskazanych
punktów odbioru na terenie Gminy Nadarzyn.; Wartość umowy 159.418,80 zł brutto;

6.

„Dowóz dzieci do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn w roku
szkolnym 2021/2022” i „Dowóz dzieci niepełnosprawnych – dowóz zbiorowy”; Wartość
zawartych umów 613 913,03 zł brutto;

7.

Świadczenie usług w zakresie przewozów autobusowych o charakterze użyteczności
publicznej na terenie Gminy Nadarzyn; Wartość zawartej umowy 214.762,46 zł brutto;

8.

Zakup

licencji,

wdrożenie

i

uruchomienie

e-usług,

zakup

sprzętu

serwerowego

i komputerowego oraz szkolenia w ramach projektu pn.: „Wdrożenie e-usług w Gminie
Nadarzyn”; Postępowanie w trakcie;
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Dostawy
1.

Dostawa samochodu specjalnego pożarniczego rozpoznawczo-ratowniczego dla OSP
Nadarzyn; Wartość zawartej umowy 204.899,00 zł brutto.

Poza zamówieniami publicznymi (o wartości przekraczającej 130 000 PLN) udzielonymi w ciągu
2021 r., w Urzędzie Gminy Nadarzyn zarejestrowano także 578 zamówień o wartości
nieprzekraczającej 130 000 zł, zrealizowanych przez poszczególne referaty lub samodzielne
stanowiska urzędu na podstawie wewnętrznego regulaminu udzielania zamówień publicznych.
Wartość zamówień udzielonych w 2021 roku w tym trybie, wyniosła 6 585 829,36 zł brutto.

GMINNE INWESTYCJE
Inwestycje kontynuowane z roku 2020 zakończone w 2021 roku
Zadanie

Opis

Kanalizacja
sanitarna
w Starej Wsi

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Grodziskiej w Starej Wsi
- Sieć kanalizacyjna grawitacyjna PCV Ø 200 – 2275,23 mb
- PVC-Ø 160 mm – 559,00mb
- Kanalizacja ciśnieniowa PE Ø 90 – 238,32 mb
- Przepompownie ścieków P2, P3
Rozbudowa placu zabaw przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Ruścu dla
Przedszkola w Ruścu - powstały dodatkowe zestawy zabawowe

Plac zabaw
w Ruścu

Inwestycje rozpoczęte i zakończone w 2021 roku
Lp.
1.

Zadanie
Kanalizacja
sanitarna
w Starej Wsi

2.

Kanalizacja
sanitarna w
Rozalinie
Baseny letnie
w Strzeniówce

3.

Opis
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Sygietyńskich i Gruszy w Starej
Wsi:
- Sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 – 334 mb
- Kanał tłoczny Ø 63 mm – 69 mb
Kanalizacja sanitarna Daniewice i ul. Kawalerska w Rozalinie:
- Sieć kanalizacyjna PCV Ø 200 – 1681,900 mb
- PVC-Ø 160 mm – 111,1 mb
Zaprojektowanie i budowa basenów letnich z zapleczem sanitarnym,
budową boisk sportowych, świetlicy wraz z infrastrukturą towarzyszącą
oraz zagospodarowanie terenu (powstały kompleks składa się z trzech
basenów: jeden dla dzieci - 0,4m głębokości oraz dwa dla dorosłych i
młodzieży – o głębokości 1,5m i 1,2m - wraz z okalającymi je
pomostami, atrakcjami wodnymi, terenem do rekreacji i wypoczynku,
boiskami o nawierzchni piaszczystej oraz budynki zaplecza, świetlicę.
Osoby korzystające z basenów na ogrodzonym terenie, mają
zapewniony dostęp do zaplecza sanitarnego, przebieralni zewnętrznych
oraz natrysków zewnętrznych. W budynku zaplecza sanitarnosocjalnego zaprojektowano pomieszczenie kasy, w którym będzie

Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2021 r.

21

również
prowadzony
monitoring.
Teren
wokół
basenów
zagospodarowany elementami małej architektury (ławki, kosze). W
pobliżu basenów, znajduje się jacuzzi w konstrukcji stalowej z
nawierzchnią z folii PCV 1,5mm oraz budynek techniczny,
przeznaczony na urządzenia systemu filtracji.
Budowa toru rowerowego (pumptrack) wraz z zagospodarowaniem
terenu w Ruścu – powstały 2 tory jezdne, ale także utwardzone chodniki
i parkingi; teren został oświetlony i objęty monitoringiem;

4.

Tor rowerowy
(pumptrack)
w Ruścu

5.

Tężnia
w Nadarzynie

Budowa tężni na terenie „Pastewnika” – powstała tężnia wraz z pergolą;

6.

Technizacja
fontanny
w Młochowie

7.

Plac zabaw
w Wolicy.
Zabawki
na terenach
rekreacyjnych
w Strzeniówce
Przebudowa ulic
w zakresie
budowy
oświetlenia
drogowego

Istniejąca fontanna na terenie Parku w Młochowie wyposażona została
w 11 szt. agregatów fontannowych o mocy 120 W o wydajności min.
10.000 l/h wraz z dyszami jednostrumieniowymi o średnicy strumienia
wody 12 mm oraz 6 szt. reflektorów o średnicy 200 mm ze stali
nierdzewnej z wkładem LED
Przygotowano nawierzchnię bezpieczną (poliuretenową) pod plac zabaw
w Wolicy - 150 m²,
Dostawa wraz z montażem trzech gumowych zabawek na tereny
rekreacyjne w miejscowości Strzeniówka (Pszczółka, Jeż, Chrząszcz)

8.

9.

Stara Wieś - ul. Bajkowa (dł. 543 m; słupy oświetleniowe 17 szt.)
Rozalin - ul. Kolorowa (dł. 386 m; słupy oświetleniowe 9 szt.)
Wolica - ul. Zielona (dł. 180 m; słupy oświetleniowe 4 sztuk)
Rusiec - ul. Koniczyny (słupy oświetleniowe wraz z oprawami – 2 szt.
w ulicy Łąkowej, celem zasilenia ul. Koniczyny od ul. Środkowej linia
kablowa dł. ok 110mb; słupy oświetleniowe zlokalizowane na ul.
Koniczyny wraz z oprawami – 9 szt.; linia kablowa dł. ok. 290 mb)
Młochów - ul. Wiejska (dł. 100 m; słupy oświetleniowe 3 szt.)
Młochów - ul. Błękitna ( dł. 166 m; słupy oświetleniowe 4 szt.)
Młochów - Al. Kasztanowej odcinek Młochów – SP Rusiec
(dł. 1447 m; słupy oświetleniowe 39 sztuk)
Kajetany - ul. Orla (dł. 449 m; słupy oświetleniowe 12 sztuk)
Kajetany - ul. Motyli (dł. 262 m; słupy oświetleniowe 8 sztuk)
Strzeniówka - ul. Porzeczkowa (dł. 437 m; słupy oświetl. 13 szt.)
Strzeniówka – ul. Kwiatu Paproci (dł. 149 m; słupy oświetl. 6 szt.)
Walendów – ul. Nad Utratą (Słupy oświetleniowe – 26 szt.; Oprawy
oświetleniowe - 26 szt.; linia kablowa dł. ok 1018 mb; Oświetlenie
uliczne drogi wojewódzkiej nr 721 w Walendowie; Słupy oświetleniowe
– 3 szt.; Oprawy oświetleniowe - 6 szt.; linia kablowa dł. ok 94mb)
Walendów – ul. Romantyczna (dł. 286 m; słupy oświetl. 8 sztuk)
Uzupełnienie opraw na ul. Złotej w Woli Krakowiańskiej (10 szt.)
Urzut ul. Sosenki (dł. 410 m; słupy oświetleniowe 12 sztuk)
Nadarzyn – ul. Makowa (dł. 181 m; słupy oświetleniowe 6 sztuk)
Zaprojektowanie Ul. Sekretna w Wolicy (dł. 254 m; słupy oświetleniowe 7 sztuki)
i budowa
oświetlenia
Ul. Sportowa w Szamotach (dł. 204 m; słupy oświetleniowe 5sztuk)
ulicznego
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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 2021 r. wydano 414 decyzji); wydawaniem decyzji na zajęcie pasa drogowego i umieszczenie
urządzenia (214 decyzji) czy uzgodnieniem dokumentacji technicznej w zakresie zarządcy drogi (w
2021 r. dokonano 70 takich uzgodnień).
Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu kompetencji referatu
inwestycji w 2021 r.:
- w sprawie wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na czas oznaczony dłuższy niż trzy lata
części nieruchomości, stanowiącej drogę wewnętrzną, będącej własnością gminy Nadarzyn:
1. Uchwała nr XXXII.427.2021 27 stycznia 2021 r. PSG sp. z o.o. - dz. nr ew. 338/9 w
miejscowości Rusiec - przyłącza gazowe;
2. Uchwała nr XXXII.428.2021 z 27 stycznia 2021 r. PSG sp. z o.o. - dz. nr ew. 368/7 w
miejscowości Rusiec - przyłącze gazowe;
3. Uchwała nr XXXIII.438.2021 z 17 lutego 2021 r. Osoba fizyczna - dz. nr ew. 167/7 w
miejscowości Kajetany – przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne;
4. Uchwała nr XXXIII.439.2021 z 17 lutego 2021 r. Osoba fizyczna - dz. nr ew. 368/7 w
miejscowości Rusiec - przyłącze gazowe;
5. Uchwała nr XXXIII.440.2021 z 17 lutego 2021 r. PSG sp. z o.o. - dz. nr ew. 199/9 w
miejscowości Stara Wieś - przyłącze gazowe;
6. Uchwała nr XXXIV.450.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 178/24 w
miejscowości Kajetany - linia napowietrzna telekomunikacji;
7. Uchwała nr XXXIV.451.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 175/22 w
miejscowości Kajetany - linia napowietrzna telekomunikacji;
8. Uchwała nr XXXIV.452.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 159/4 w
miejscowości Kajetany - przyłącze gazowe;
9. Uchwała nr XXXIV.453.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 51/15,
51/14, 51/13 w miejscowości Rozalin - linia napowietrzna telekomunikacji;
10. Uchwała nr XXXIV.454.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 37/12,
37/18 w miejscowości Rozalin - linia napowietrzna telekomunikacji;
11. Uchwała nr XXXIV.455.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 72/8,
72/17 w miejscowości Rozalin - linia napowietrzna telekomunikacji;
12. Uchwała nr XXXIV.456.2021 z 17 marca 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 241/8,
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241/22, 241/36, 243/44, 234/75 w miejscowości Rusiec - linia napowietrzna telekomunikacji;
13. Uchwała nr XXXVI.464.2021 z 7 kwietnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 199/9 w
miejscowości Stara Wieś - przyłącze wodociągowe;
14. Uchwała nr XXXVI.465.2021 z 7 kwietnia 2021 r. PSG Sp. z o.o. - dz. nr ew. 2109/5 w
miejscowości Nadarzyn – przyłącze gazowe;
15. Uchwała nr XXXVI.466.2021 z 7 kwietnia 2021 r PLJ TELECOM S.C - dz. nr ew. 560 w
miejscowości Rusiec - linia napowietrzna telekomunikacji;
16. Uchwała nr XXXVII.479.2021 z 28 kwietnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 22/19 w
miejscowości Stara Wieś - przyłącze wodociągowe;
17. Uchwała nr XXXVII.480.2021 z 28 kwietnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 2109/5 w
miejscowości Nadarzyn - przyłącze wodociągowe;
18. Uchwała nr XXXVII.481.2021 z 28 kwietnia 2021 r. TEL-NAP Krzysztof Napłoszek - dz.
nr ew. 248/29 w miejscowości Nadarzyn – przyłącza telekomunikacyjne;
19. Uchwała nr XXXVIII.488.2021 z 10 maja 2021 r. PSG Sp. z o.o. - dz. nr ew. 6 w
miejscowości Urzut - przyłącze gazowe;
20. Uchwała nr XXXVIII.489.2021 z 10 maja 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 120/4, 120/17
w miejscowości Wola Krakowiańska - przyłącze wodociągowe;
21. Uchwała nr XXXVIII.490.2021 z 10 maja 2021 r. PSG Sp. z o.o. - dz. nr ew. 37/12 w
miejscowości Rozalin - przyłącze gazowe;
22. Uchwała nr XXXIX.502.2021 z 26 maja 2021 r. PSG Sp. z o.o. - dz. nr ew. 845/8 w
miejscowości Nadarzyn – przyłącze gazowe;
23. Uchwała nr XXXIX.503.2021 z 26 maja 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 2109/5 w
miejscowości Nadarzyn - przyłącze wodociągowe;
24. Uchwała nr XL.516.2021 z 17 czerwca 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 845/8
w miejscowości Nadarzyn – przyłącze gazowe;
25. Uchwała nr XL.517.2021 z 17 czerwca 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 845/8
w miejscowości Nadarzyn – przyłącze gazowe;
26. Uchwała nr XL.518.2021 z 17 czerwca 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 167/7
w miejscowości Kajetany – przyłącze gazowe;
27. Uchwała nr XL.519.2021 z 17 czerwca 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 166/7
w miejscowości Kajetany – przyłącze wodociągowe;
28. Uchwała nr XL.520.2021 z 17 czerwca 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 22/19
w miejscowości Stara Wieś – przyłącze gazowe;
29. Uchwała nr XLI.525.2021 z 30 czerwca 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 21/8, 828/2 w
miejscowości Strzeniówka - przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne;
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30. Uchwała nr XLIII.546.2021z 25 sierpnia 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 369/29 w
miejscowości Rusiec – linia napowietrzna telekomunikacji;
31. Uchwała nr XLIII.547.2021z 25 sierpnia 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 167/7
w miejscowości Kajetany – przyłącze gazowe;
32. Uchwała nr XLIII.548.2021 z 25 sierpnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 813
w miejscowości Strzeniówka - przyłącze wodociągowe;
33. Uchwała nr XLIII.549.2021 z 25 sierpnia 2021 r. Noderna Sp. z o.o. - dz. nr ew. 178/24
w miejscowości Kajetany – sieć wodociągowa;
34. Uchwała nr XLIII.550.2021 z 25 sierpnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 369/29 w
miejscowości Rusiec – przyłącze kanalizacyjne;
35. Uchwała nr XLIII.551.2021 z 25 sierpnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 115/42, 115/47
w miejscowości Stara Wieś – sieć wodociągowa;
36. Uchwała nr XLIII.552.2021 z 25 sierpnia 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 139/21
w miejscowości Walendów – przyłącze gazowe;
37. Uchwała nr XLIII.553.2021 z 25 sierpnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 41/8 w
miejscowości Młochów – przykanalik kanalizacji sanitarnej;
38. Uchwała nr XLIII.554.2021 z 25 sierpnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 41/9, 41/11 w
miejscowości Młochów – przykanalik kanalizacji sanitarnej;
39. Uchwała nr XLIV.568.2021 z 29 września 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 204/14
w miejscowości Kajetany – przyłącze gazowe;
40. Uchwała nr XLIV.569.2021 z 29 września 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 163,
164/25 w miejscowości Urzut – linia napowietrzna telekomunikacji;
41. Uchwała nr XLIV.570.2021 z 29 września 2021 r. PLJ TELECOM S.C. - dz. nr ew. 82/43,
81/19 w miejscowości Star Wieś – linia napowietrzna telekomunikacji;
42. Uchwała nr XLIV.574.2021 z 20 października 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 369/29 w
miejscowości Rusiec – przyłącze kanalizacyjne;
43. Uchwała nr XLIV.575.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 37/12
w miejscowości Rozalin – przyłącze gazowe;
44. Uchwała nr XLIV.576.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 37/18
w miejscowości Rozalin – przyłącze gazowe;
45. Uchwała nr XLIV.577.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 120/6
w miejscowości Stara Wieś – przyłącze gazowe;
46. Uchwała nr XLIV.577.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 22/19
w miejscowości Stara Wieś – przyłącze gazowe;
47. Uchwała nr XLVI.592.2021 z 24 listopada 2021 r. FORNEO Sp. z o.o. - dz. nr ew. 17/12 w
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miejscowości Urzut – sieć wodociągowa;
48. Uchwała nr XLVI.593.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 115/28
w miejscowości Stara Wieś – przyłącze gazowe;
49. Uchwała nr XLVI.594.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 21/26
w miejscowości Stara Wieś – przyłącze gazowe;
50. Uchwała nr XLVI.595.2021 z 20 października 2021 r. PSG Sp. z o. o. - dz. nr ew. 167/11
w miejscowości Kajetany – przyłącze gazowe;
51. Uchwała nr XLVI.596.2021 z 20 października 2021 r. FORNEO Sp. z o.o. - dz. nr ew. 17/12
w miejscowości Urzut – sieć gazowa z przyłączami;
52. Uchwała nr XLVIII.624.2021 z 29 grudnia 2021 r. osoba fizyczna - dz. nr ew. 68/10 w
miejscowości Stara Wieś – sieć wodociągowa z przyłączem;
Pozostałe uchwały:
1. Uchwała nr XLVI.590.2021 z 20 października 2021 r. w sprawie pozbawienia kategorii drogi
gminnej poprzez wyłączenie z użytkowania jako drogi publicznej nr 310394W;
2. Uchwała nr XLVI.591.2021 z 20 października 2021 r. w sprawie ustalenia przebiegu drogi
gminnej nr 310399W na terenie gminy Nadarzyn;
3. Uchwała nr XLV.580.2021 z 20 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania
zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich;
4. Uchwała nr XLV.581.2021 z 20 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Michałowice dotyczącego
wykonywania zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich;
5. Uchwała nr XLV.579.2021 z 20 października 2021 r. w sprawie zawarcia porozumienia
międzygminnego pomiędzy Gminą Nadarzyn a Gminą Brwinów dotyczącego wykonywania
zadań z zakresu gminnych przewozów pasażerskich;
6. Uchwała nr XLVII.618.2021 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie określenia przystanków
komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Nadarzyn oraz
warunków i zasad korzystania z tych obiektów;
7. Uchwała nr XLVII.619.2021 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie
umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego;
8. Uchwała nr XLVII.620.2021 z 15 grudnia 2021 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej
dla Powiatu Pruszkowskiego z przeznaczeniem na organizację przewozów pasażerskich o
charakterze użyteczności publicznej na terenie Gminy Nadarzyn.
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GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA
W 2021 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.
Mienie gminne – w 2021 r. m.in. rozpoczęto 22 i kontynuowano 32 postępowania dotyczące
ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Nadarzyn;
rozpoczęto 9 postępowań w sprawie nieodpłatnego nabycia na rzecz gminy Nadarzyn działek
drogowych i kontynuowano 20 postępowań, a 2 zakończono aktem notarialnym, w sprawie nabycia
w drodze darowizny na rzecz gminy działek drogowych;
Ponadto m.in. prowadzono 13 postępowań dotyczących zawarcia umów dzierżawy i 8 postępowań o
zawarcie umów najmu nieruchomości stanowiących własność gminy Nadarzyn.
Złożono m.in.: 105 wniosków wieczystoksięgowe w celu uregulowania stanu prawnego
nieruchomości gminy Nadarzyn; 21 wniosków o zmianę danych w ewidencji gruntów w celu
aktualizacji danych; 102 wnioski 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 437 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 130 postępowań o wydanie
postanowienia w sprawie podziału nieruchomości (w tym 15 z 2020 r.); 12 - w sprawie podziału
nieruchomości poza Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Wydano 85 decyzji
zatwierdzających podziały nieruchomości i 7 postanowień dotyczących zawieszenia postępowania.
Procedura dotycząca zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego - w 2021 r.
m.in.: prowadzono 17 procedur planistycznych (obejmujących m.in. rozpatrzenie 20 wniosków w
sprawie zmiany planów miejscowych dla miejscowości: Walendów, Kajetany, Kostowiec, Rozalin);
dokonano rozdzielenia sporządzanego projektu planu dla wsi Strzeniówka dla obszarów I – IV na
dwa odrębne opracowania, co miało na celu przyspieszenie procesu sporządzania MPZP;
przygotowano materiały związane z przeprowadzeniem przetargu na sporządzenie nowych MPZP w
Gminie, obejmujących: cz. wsi Nadarzyn - 9 obszarów; cz. wsi Krakowiany i Wola Krakowiańska Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2021 r.
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5 obszarów; cz. wsi Szamoty – 3 obszary; cz. wsi Rozalin – 1 obszar; cz. wsi Kajetany – 1 obszar.
Procedura zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy
Nadarzyn - kontynuowano prace planistyczne związane ze zmianą Studium, w tym: zamieszczono
w prasie miejscowej (WPR), na stronie BIP Nadarzyn, na stronie podmiotowej oraz na tablicach
ogłoszeń Urzędu Gminy informację o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania Gminy Nadarzyn wraz z prognozą oddziaływania na
środowisko oraz o terminie dyskusji publicznej nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami;
przygotowano materiały na sesję Rady Gminy w sprawie uchwalenia zmiany studium; sporządzono
dokumentację prac planistycznych, obejmującą udokumentowanie wszystkich
zostały wykonane w toku procedury planistycznej i przekazano

czynności, które

Wojewodzie

w celu oceny

zgodności z przepisami prawnymi; udzielono wyjaśnień oraz przekazano niezbędne materiały
Wojewodzie Mazowieckiemu w sprawie uchwalonej zmiany studium,

w ramach odpowiedzi

udzielonej na skutek wszczętego z urzędu postępowania nadzorczego.
Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wydano 1150 wypisów i
wyrysów dla 2825 działek oraz 1 wypis ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy.
„Renta planistyczna“ - wpłynęło 854 aktów notarialnych, które zostały przeanalizowane pod kątem
„renty planistycznej“; kontynuowano 13 postępowań spraw rozpoczętych w latach 2018 - 2020 r.;
wydano 9 decyzji ustalających jednorazową opłatę, w tym 4 decyzje ostateczne na łączną kwotę
20.756,60 zł; wydano 3 decyzje o umorzeniu w całości postępowania administracyjnego oraz 3
decyzje o umorzeniu w części postępowania administracyjnego.
Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu geodezji i gospodarki
przestrzennej:
1.

Przygotowano

uchwały

w

sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

MPZP

(wraz

z załącznikami graficznymi i uzasadnieniem), które obejmowały:
1) Uchwałę Nr XXXII.422.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Parole w Gminie Nadarzyn. Jednocześnie na skutek podjęcia przedmiotowej uchwały
Rada Gminy uchyliła

Uchwałę L.607.2018 z dnia 26 września 2018r. w sprawie

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
wsi Parole, z wyłączeniem działek nr ew. 148/1, 148/2, 149/1, 149/2 i 150
2) Uchwałę Nr XLIV.560.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 września 2021r. w sprawie
zmiany Uchwały Nr XXXII.422.2021 Rady Gminy Nadarzyn w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Parole w
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Gminie Nadarzyn, w której ustalono że MPZP sporządzany będzie etapowo, tj. oddzielnie
dla poszczególnych trzech obszarów,
3) Uchwałę Nr XXXVII.473.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 kwietnia 2021r. w
sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla części wsi Walendów - obszary I - II,
4) Uchwałę Nr XLV.573.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 20 października 2021r. w
sprawie

przystąpienia

do

sporządzenia

miejscowego

planu

zagospodarowania

przestrzennego dla działki nr ew. 6/5 i części działki nr ew. 6/4 we wsi Kostowiec (pod
powiększenie cmentarza), którą Rada Gminy uchyliła we własnym zakresie podejmując
nową Uchwałę Nr XLVII.608.2021 z 15 grudnia 2021r. w sprawie przystąpienia do
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kostowiec
i Rozalin w Gminie Nadarzyn. Nowa Uchwała obejmuje swym zasięgiem obszar większy
niż określony w Uchwale poprzedniej Nr XLV.573.2021,
5) Uchwałę Nr XLVII.607.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszaru Nr I i II we wsi Kajetany,
6) Uchwałę Nr XLVII.615.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 15 grudnia 2021r. w sprawie
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
obszarów Nr I i II we wsi Strzeniówka.
2.

Przekazano Radzie Gminy do uchwalenia 3 plany miejscowe wraz z niezbędnymi
załącznikami i uzasadnieniem, w wyniku czego podjęto następujące uchwały:
1) Uchwałę Nr XXXII.419.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru w
Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego,
2) Uchwałę Nr XXXII.420.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Wolica obszary I, III – IX. Natomiast procedowanie w sprawie obszaru II zostało zawieszone,
3) Uchwałę Nr XXXIV.445.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 17 maja 2021r. w sprawie
uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Stara
Wieś - obszary I – V;

3.

Zrealizowano 5 uchwał z lat poprzednich w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy
nieodpłatnego przekazania na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych.

4.

Podjęto i zrealizowano 3 uchwały w sprawie nadania nazw ulic:
 Uchwała Nr XLVI.589.2021 z dnia 24.11.2022 r. - Kajetany, ul. Jerzyka;
 Uchwała Nr XLIV.561.2021 z dnia 29.09.2021 r. - Kajetany, ul. Stalowa;
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 Uchwała Nr XLIV.562.2021 z dn. 29.09.2021r. - Kajetany, ul. Zdrojowa
5.

W toku realizacji jest 1 uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości od
Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.
 nieodpłatne przekazanie na rzecz Gminy Nadarzyn działki nr ew. 68/3 położonej we wsi
Walendów, która przeznaczona zostanie pod drogę gminną - Uchwała nr XLIV.536.2018
Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r.

6.

Podjęto uchwały dotyczące przekazania dróg prywatnych na rzecz Gminy:
 Uchwała Nr XLIII.539.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
 Uchwała Nr XLIII.540.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r.
 Uchwała Nr XXXIX.501.2021 z dnia 26 maja 2021 r.
 Uchwała Nr XLVII.617.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r.

7.

Zrealizowano Uchwałę Nr XXX.393.2020 z dn. 25.11.2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn
(dz. ew. 142/3 Strzeniówka).

8.

Zrealizowano Uchwałę Nr XIV.177.2019 z dnia 25.09.2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na
sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy Nadarzyn
(dz. nr ew. 751/12, 751/10 Nadarzyn).

9.

W toku realizacji jest Uchwała Nr XLVII.614.2021 z dn. 15.12.2021 r. w sprawie wyrażenia
zgody na sprzedaż w trybie bezprzetargowym nieruchomości stanowiącej własność Gminy
Nadarzyn (dz. ew. 751/17 Nadarzyn).

10.

Podjęto 18 uchwał dotyczących ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu energii na
nieruchomościach stanowiącej własność Gminy Nadarzyn oznaczonych jako działki:
 Uchwała Nr XLIII.541.2021 z 25.08.2021 r. – Rusiec, dz. nr ew. 310/23
 Uchwała Nr XXXVII.474.2021 z 28.04.2021 r. – Strzeniówka dz. nr ew. 58/10
 Uchwała Nr XXXVII.475.2021 z 28.04.2021 r. – Kajetany, dz. nr ew. 167/7
 Uchwała Nr XLIII.542.2021 z 25.08.2021 r. – Nadarzyn, dz. nr ew. 2109/5
 Uchwała Nr XL.512.2021 z 17.06.2021 r. – Nadarzyn, dz. nr ew. 606/2
 Uchwała Nr XL.511.2021 z 17.06.2021 r. – Stara Wieś, dz. nr ew. 199/9
 Uchwała Nr XL.510.2021 z 17.06.2021 r. – Stara Wieś, dz. nr ew. 120/6
 Uchwała Nr XL.509.2021 z 17.06.2021 r. – Stara Wieś, dz. nr ew. 68/13
 Uchwała Nr XL.508.2021 z 17.06.2021 r. – Stara Wieś, dz. nr ew. 22/19
 Uchwała Nr XXXIX.447.2021 z 17.03.2021 r. – Nadarzyn, dz. nr ew. 845/8
 Uchwała Nr XXXIII.441.2021 z 17.02.2021 r. – Strzeniówka dz. nr ew. 947
 Uchwała Nr XLVII.609.2021 z 15.12.2021 r. – Nadarzyn, dz. nr ew. 101/4
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 Uchwała Nr XLVII.610.2021 z 15.12.2021 r. – Wola Krakowiańska, dz. nr ew. 120/4
 Uchwała Nr XLVII.611.2021 z 15.12.2021 r. – Urzut, dz. nr ew. 263/11
 Uchwała Nr XLIV.566.2021 z 29.09.2021 r. – Strzeniówka, dz. nr ew. 123/11, 123/12,
123/8
 Uchwała Nr XLIV.565.2021 z 29.09.2021 r. – Stara Wieś, dz. ew. 22/19
 Uchwała Nr XLIV.564.2021 z 29.09.2021 r. – Stara Wieś, dz. ew. 22/11
 Uchwała Nr XLIV.567.2021 z 29.09.2021 r. – Nadarzyn, dz. nr ew. 125/34
11.

Podjęto i zrealizowano 4 uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie w trybie
bezprzetargowym umów najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn:
 Uchwała Nr XXXIX.446.2021 z 17.03.2021 r.
 Uchwała Nr XLIII.543.2021 z 25.08.2021 r.
 Uchwała Nr XLIV.563.2021 z 29.09.2021 r.
 Uchwała Nr XXXIX.498.2021 z 26.05.2021 r.

12.

Podjęto 4 uchwały dotyczące wyrażenia zgody na zawarcie w trybie bezprzetargowym umów
dzierżaw nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn (w tym zrealizowano 1
uchwałę):
 Uchwała Nr XXXVII.478.2021 z 28.04.2021 r.
 Uchwała Nr XXXIX.500.2021 z 26.05.2021 r.
 Uchwała Nr XLVII.612.2021 z 15.12.2021 r.
 Uchwała Nr XLVII.613.2021 z 15.12.2021 r.
Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy

Nadarzyn stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 147/2018 Wójta Gminy Nadarzyn
z dnia 31.12.2018 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości
(pzp) Gminy Nadarzyn na lata 2019-2021.
Na koniec 2021r. w zasobie gminy znajdowały się:
1. Nieruchomości stanowiące własność gminy – 227,7508 ha, w tym 154,4963 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 0,5292 ha).
4. Nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 6,6346 ha.
5. Nieruchomości oddane w użytkowanie – 101,0499 ha
6. Nieruchomości oddane w dzierżawę/najem (powierzchnia całych działek ewidencyjnych, w tym
gdy oddano w dzierżawę tylko część działki) – 34,9713 ha.
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Plan Wykorzystania Zasobów przewidywał nabywanie do zasobu nieruchomości służących
realizacji zadań własnych i zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. W 2021 r. 24
nieruchomości przeszły na własność gminy w wyniku podziałów nieruchomości, 7 nieruchomości
przeszło na własność Gminy Nadarzyn na mocy ostatecznych decyzji administracyjnych
(komunalizacyjnych), 3 nieruchomości drogowe zostały nieodpłatnie przekazane Gminie, a ponadto
w drodze zasiedzenia gmina nabyła 1 działkę (nr ew. 90/5 w Starej Wsi). W PWZ zaplanowano, że
zbywanie nieruchomości gminnych będzie się odbywać zgodnie z przeznaczeniem oraz w ramach
realizacji wniosków w sprawie ich nabycia i decyzji Rady Gminy. W 2021 r. w drodze przetargu
nieograniczonego, po uzyskaniu zgody Rady Gminy sprzedano 3 nieruchomości 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 2021 r. zawarto 22 umowy dzierżaw/najmu oraz 1 umowę służebności przesyłu PGE.
Ponadto w 2021r. obowiązywały 62 umowy dzierżawy/najmu zawarte w latach ubiegłych.
PWZ zakładał, że wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem
nieruchomości do zasobu wyniosą w 2021 r. około 80 000,00 zł. W 2021 r. wydatki na: usługi
geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe (wnioski wieczystoksięgowe)
wyniosły 84 535,10 zł.
Z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 2021r.
zaplanowano dochód w wysokości 80 000 zł. W związku z wejściem w życie Ustawy z dnia 20 lipca
2018r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów oraz w związku z faktem, że Rada Gminy Nadarzyn
Uchwałą Nr VI.59.2019 z dnia 27 lutego 2019r. w sprawie warunków udzielenia osobom fizycznym
oraz spółdzielniom mieszkaniowym bonifikaty od opłaty jednorazowej za przekształcenie prawa
użytkowania wieczystego w prawo własności gruntów stanowiących własność Gminy Nadarzyn oraz
ustalenia stawki procentowej udzieliła bonifikaty w wysokości 99%, wpływy z tego tytułu wyniosły
5 265,95 zł.
Na 2021 r. zaplanowano również uzyskanie dochodu w wysokości około 400 000,00 zł
z dzierżaw i najmów, uzyskano z tego tytułu 426 942,73 zł. Na 2021 r. szacowano uzyskanie
dochodu ze zbycia prawa własności oraz prawa użytkowania na poziomie 100 000 zł. W 2021r.
dokonano zbycia 4 nieruchomości - dochód z tego tytułu wynosił 82 762,55 zł. Z tytułu użytkowania
wieczystego (opłata roczna) na 2021r. prognozowano uzyskanie dochodu w wysokości 20 000,00 zł
- uzyskano 54 719,11 zł. Ponadto PWZ zawierał program zagospodarowania nieruchomości zasobu,
w ramach którego przewidywano m.in. gospodarowanie zasobem nieruchomości zgodnie z zasadami
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racjonalnej gospodarki, na podstawie obowiązujących przepisów prawa, uwzględniając w pierwszej
kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację inwestycji gminnych.
Gospodarowanie zasobem w 2021r. odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w
programie zagospodarowania nieruchomości zasobu.

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA
W zakresie rolnictwa w 2021 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 postępowania administracyjne w sprawie zagrożenia
pożarowego na gruntach nadmiernie zachwaszczonych – wysłano 6 wezwań w sprawie likwidacji
zagrożeń; uczestniczono w pracach komisji powołanej przez Wojewodę Mazowieckiego, do spraw
szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych (sporządzono 4 protokoły z oszacowania szkód spowodowanych
wystąpieniem przymrozków wiosennych).
W zakresie ochrony środowiska m.in. prowadzono pielęgnację pomników przyrody oraz przeglądy
wycinki i nowe nasadzenia drzew na terenie gminy, ustanowiono 2 pomniki przyrody na terenie
Nadleśnictwa Chojnów – w Młochowie – sosna wejmutka i czereśnia ptasia; opracowano uchwałę w
sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na realizację inwestycji polegającej na
dofinansowaniu kosztów zakupu nowych kotłów do centralnego ogrzewania (wniosek o przyznanie
dotacji złożyło 14 osób, w tym: 3 osoby w trakcie zrezygnowały z dotacji, 1 osoba złożyła
rozliczenie po terminie; 10 osób prawidłowo rozliczyło dotacje na łączną wartość 39 206,12 zł przedmiotem dotacji u każdego Wnioskodawcy był zakup kotłów gazowych); na terenach
rekreacyjnych będących własnością gminy Nadarzyn oraz w pasach dróg gminnych dokonano
nowych nasadzeń (105 drzew) wynikających z decyzji Starosty Powiatowego w Pruszkowie;
Opracowano Program Ochrony Środowiska na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 roku oraz
Raport z wykonania programu ochrony środowiska za lata 2018 – 2020. Prowadzono kontrole (na
zgłoszenia mieszkańców, policji lub straży gminnej) wysypisk odpadów (przeprowadzono 15
oględzin wysypisk i zlecano do PKN ich uprzątnięcie). Prowadzono szczególne wizje lokalne w
rejonie sortowni odpadów HETMAN w celu oceny uciążliwości zapachowej. Prowadzono
postępowania administracyjne oceniające wpływ inwestycji na środowisko wraz z procedurą
przygotowującą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć (wydano 7
decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach; 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania;
8 postępowań jest w toku). Prowadzono współpracę z instytucjami działającymi w zakresie ochrony
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środowiska, w tym z Mazowieckim Wojewódzkim Inspektorem Ochrony Środowiska, Urzędem
Wojewódzkim w Warszawie, GUS-em, Starostwem Powiatowym w Pruszkowie oraz Strażą
Gminną. Przyjmowano i weryfikowano wnioski o dofinansowanie usunięcia eternitu (wpłynęło 29
wniosków, wszystkie rozpatrzono pozytywnie). Przeprowadzono postępowania i przygotowano 44
decyzje dotyczące zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów (dla osób fizycznych i prawnych);
wystąpiono z 23 wnioskami o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew do Starosty Powiatu
Pruszkowskiego; wydano 21 zgód właścicielskich dla Rodzinnych Ogrodów Działkowych;
rozpatrzono 355 zgłoszenia od osób fizycznych dotyczących zamiaru usunięcia drzew i krzewów.
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 – 5791; prowadzenie korespondencji dotyczącej płatności, harmonogramu,
deklaracji – 1520. Udzielanie informacji ustnych oraz przyjmowanie zgłaszanych telefonicznie
zapytań i reklamacji dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów komunalnych –
łącznie ok. 5955 i 54 reklamacji).
Wydawano zezwolenia do PSZOK w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi (na wywóz
odpadów budowlanych – 907, na oddanie opon – 467, na odpady segregowane do PSZOK – 2650).
Zamówiono i wydawano dodatkowe worki do selektywnej zbiórki odpadów oraz tzw. „pakietów
startowych” (wydano 20 000 pakietów). Przygotowano program użyczania kompostowników dla
mieszkańców gminy (przygotowano 60 umów użyczenia wraz z przekazaniem kompostowników).
W zakresie gospodarki wodnej prowadzono m.in. 14 postępowań administracyjnych w sprawach
naruszenia stosunków wodnych względem działek sąsiednich; prowadzono wyjazdy interwencyjne
w teren dla wyjaśnienia problemów zgłaszanych przez mieszkańców związanych z gospodarką
wodną – łącznie ok. 15 wyjazdów; prowadzono sprawy związane z dotacją dla mieszkańców na
dofinansowanie zadań służących ochronie zasobów wodnych, polegających na gromadzeniu wód
opadowych i roztopowych w miejscu ich powstania (przyjęto 40 wniosków, z czego finalnie 31 osób
prawidłowo rozliczyło dotacje na łączną kwotę 77 388,87 zł). Prowadzono również 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.
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Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu rolnictwa, ochrony
środowiska i gospodarki:
1. Uchwała Nr XXXII.434.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie wyznaczenia obszaru i
granic aglomeracji gminy.
2. Uchwała Nr XXXVIII.487.2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu Gminy Nadarzyn kosztów inwestycji
służących ochronie powietrza.
3. Uchwała Nr XXXVIII.486.2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie określenia zasad
udzielania dotacji celowych z budżetu Gminy Nadarzyn na dofinansowanie zadań służących
ochronie zasobów wodnych, polegające na gromadzeniu wód opadowych i roztopowych w
miejscu ich powstania.
4. Uchwala Nr XXXVIII.485.2021 z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie regulaminu utrzymania
czystości i porządku w gminach.
5. Uchwała Nr XL.506.2021 z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach.
6. Uchwała Nr XLVI.585.2021 z dnia 24 listopada 2021 r. w sprawie zmiany regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminach.
7. Uchwała Nr XLIII.536.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Programu
Ochrony Środowiska dla Gminy Nadarzyn na lata 2021 – 2024 z perspektywą do 2028 r.
8. Uchwała Nr XLIII.537.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia Raportu z
wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Nadarzyn za lata 2018 – 2020.
9. Uchwała Nr XLIII.538.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie uzgodnienia
przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody.
10. Uchwała Nr XLVI.584.2021 z dnia 24 listopada 2021 r w sprawie ustanowienia pomników
przyrody.
11. Uchwała Nr XLIII.535.2021Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA
W roku 2021 do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęło 455 wniosków Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które były weryfikowane, przekształcane w
formę elektroniczną i wysyłane do CEIDG. Wśród złożonych wniosków 62 wniosków było o wpis,
258 wniosków dotyczących zmiany wpisu, 61 wniosków o zawieszenie działalności gospodarczej,
25 wnioski o wznowienie działalności gospodarczej, 44 wnioski o wykreślenie wpisu CEIDG.
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W ciągu roku do urzędu wpływały wnioski dotyczące m.in.: 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 8 podmiotów wydano 22 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep), w tym: o zawartości alkoholu do
4,5% oraz piwo - 7 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - 8
zezwoleń oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu - 7 zezwoleń. Dla 3 podmiotów wydano 10
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży
(gastronomia), w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 3 zezwolenia, o zawartości
alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 3 zezwolenia, o zawartości powyżej 18% alkoholu - 4
zezwolenia. W ciągu roku wydano także 11 zezwoleń jednorazowe na sprzedaż napojów
alkoholowych podczas imprez organizowanych na terenie gminy Nadarzyn.
W 2021 roku wydano 19 decyzji administracyjnych wygaszających zezwolenia na sprzedaż
napojów alkoholowych z powodu likwidacji punktu sprzedaży oraz niedokonania opłaty w terminie;
wydano 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) ......................

653

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

77

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

346

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

100

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

9

6. Ilość udzielonych informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru
zamieszkania cudzoziemców oraz rejestru PESEL ……..……………………….
7. Ilość wydanych zaświadczeń o zameldowaniu ……………...…………..…..….

168
374

8. Ilość wydanych zaświadczeń o braku osób zameldowanych pod adresem …...…. 67
9. Przemeldowanie w obrębie gminy ……………………………………………….. 51
10. Nadawanie na wniosek numeru PESEL .................................................................. 242
11. Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP ...................................................................... 9
Ponadto m.in. wydano: 7 decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego; 2 decyzje
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umarzające postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego, 1 decyzję w sprawie odmowy
wymeldowania z pobytu stałego i 1 decyzję o zameldowania na pobyt stały. Sporządzano dla
gminnych placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz dla Gminnego Zespołu
Oświatowego

w

Nadarzynie

wykazy

dzieci

podlegających

obowiązkowi

szkolnemu;

przygotowano wykaz osób do kwalifikacji i rejestracji wojskowej na potrzeby obronne i
wojskowe; sporządzono dla Głównego Urzędu Statystycznego roczne sprawozdanie osób
zameldowanych na pobyt czasowy posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców oraz osób
przebywających czasowo poza granicami Polski; sporządzano dla Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania ze zdarzeń z zakresu ewidencji ludności.
Wykonane zadania z zakresu dowodów osobistych. Przyjęto 1364 wnioski o wydanie dowodu
osobistego, a wydano 1395 dowodów (również na podstawie wniosków z poprzedniego roku).
Przyjęto 125 zgłoszeń o kradzieży, bądź zagubieniu dowodu osobistego; w Rejestrze Dowodów
Osobistych unieważniono 927 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: 34 aktów urodzenia; 158 aktów małżeństwa, w tym 14 aktów sporządzono w trybie
szczególnym; 132 akty zgonu. Przyjęto 21 oświadczeń o uznaniu ojcostwa, wydano 19 decyzji w
sprawie zmiany imienia i nazwiska. Dokonano 22 sprostowania błędów w aktach stanu cywilnego
w ramach czynności materialno-technicznej. Dokonano 50 uzupełnienia brakujących danych w
aktach stanu cywilnego w ramach czynności materialno-technicznej. Przyjęto od nupturientów 168
zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego oraz
wydano 97 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.
Ponadto m.in. przyjęto 64 oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński, w tym 28 oświadczeń
poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego. Wydano ogółem 2083 odpisy z akt stanu cywilnego
(urodzenia, małżeństwa, zgony).

OŚWIATA
Obsługę

merytoryczno-administracyjną

oraz

ekonomiczną

samorządowych

placówek

oświatowych funkcjonujących na terenie gminy Nadarzyn prowadzi 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),
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 5 publicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w
Nadarzynie, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, Szkoła
Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, Szkoła
Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu – w ramach zespołu szkolnoprzedszkolnego, Szkoła Podstawowa w Młochowie),
 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie,
Placówki niepubliczne:
Opiekun dzienny w Nadarzynie; Żłobek ”Alicja” w Rozalinie; Żłobek ”Jupiś” w Nadarzynie;
Niepubliczny żłobek Bajkowy Lasek w Starej Wsi; 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 2021 r. do szkół na terenie gminy uczęszczało łącznie 2157 dzieci (o 183 więcej niż rok
wcześniej), z czego 2057 do szkół publicznych. Do żłobków oraz przedszkoli – 1002
wychowanków, przy czym oddziały przy publicznych szkołach podstawowych – 61, publiczne
przedszkola – 402, żłobek publiczny – 88. W publicznych placówkach oświatowych w 2021 r.
zatrudnionych było ogółem 342 nauczycieli, w tym 150 dyplomowanych, 80 mianowanych, 100
kontraktowych oraz 12 stażystów.
Gminne placówki oświatowe zapewniają bieżące potrzeby realizacji obowiązku szkolnego dla
dzieci. Utworzenie (w 2017 r.) 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 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 Rankingu Liceów i Techników Perspektyw, w którym wskazywanych jest 1000
najlepszych liceów i 500 najlepszych techników w kraju, po kolejnym (dopiero drugim) egzaminie
maturalnym nadarzyńskie liceum znalazło się na 887 miejscu w skali kraju (wzrost o 107 pozycji
rankingowych) na 6165 szkół średnich i na 180 miejscu w województwie na 652 szkół. W związku z
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powyższym uzyskało tytułu honorowy „Brązowej Szkoły 2022” potwierdzając tym samym wysoką
jakość pracy. Wszystko to sprawia, że palcówka cieszy się coraz większym uznaniem i
popularnością wśród młodzieży. W pierwszym roku funkcjonowania placówki zostały utworzone
dwie kasy liceum, w następnym - trzy oddziały, w roku kolejnym - sześć oddziałów, natomiast w
roku szkolnym 2020/2021– 15 oddziałów. Od września 2021 r. funkcjonuje 16 oddziałów, w
których naukę pobiera 320 uczniów.
Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na kształcenie, wychowanie,
opiekę oraz bieżące utrzymanie szkół i placówek oświatowych pokrywane są dochodów gminy. W
2021 r. szeroko rozumiane wydatki na oświatę - w tym również gminny żłobek i Ognisko „Tęcza” i
wydatki majątkowe – wyniosły ponad 45 mln zł (co stanowiło ponad 30% wydatków bieżących
gminnego budżetu), zaś subwencja oświatowa 21,8 mln zł, co oznacza, że zabezpieczyła wydatki
oświatowe w tylko ok. 48,7%.
Rok 2021 ze względu na utrzymujący się w kraju stan epidemii COVID-19 był dla oświaty trudny.
Od listopada do maja uczniowie znowu uczyli się zdalnie. W tym czasie przedszkola i oddziały
przedszkolne pracowały normalnie, z zachowaniem zasad reżimu sanitarnego. Tak długi czas nauki
zdalnej, izolacji od rówieśników, brak możliwości uprawiania sportu bardzo negatywnie odbiły się
na kondycji psychicznej bardzo wielu dzieci. Pomimo pandemii przedszkola gminne i oddziały
przedszkolne w szkołach pracowały przez cały rok stacjonarnie, przy stosowaniu zalecanych zasad
sanitarno - epidemiologicznych.
Najważniejsze zmiany w roku szkolnym 2020/2021 w systemie oświaty, podyktowane
decyzjami Ministra Edukacji Narodowej przedstawiały się następująco:


1 września 2020 r. – rozpoczęcie nauki w trybie stacjonarnym,



od 24 października 2020 r. uczniowie klas IV-VIII szkoły podstawowej oraz uczniowie szkół
ponadpodstawowych (od 19 października 2020 r. uczniowie szkół ponadpodstawowych (w
strefie żółtej i czerwonej) do 16 maja 2021 r. – kształcenie na odległość;



od 9 listopada 2020 r. do 17 stycznia 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej kształcenie na
odległość;



od 18 stycznia 2021 r. do 28 lutego 2021 r. – klasy I-III szkoły podstawowej – powrót do
nauczania stacjonarnego;



od 15 do 28 marca br. – nauka w trybie hybrydowym;



od 22 marca do 25 kwietnia br. uczniowie wszystkich klas szkół podstawowych dla dzieci i
młodzieży w całym kraju – kształcenie na odległość;



od 26 kwietnia do 2 maja 2021 r. - lekcje w trybie hybrydowym w klasach I-III;



29 marca 2021 r. – 18 kwietnia 2021 r. – zamknięcie przedszkola;



od 3 maja br. klasy I-III szkoły podstawowej – powrót do nauki w trybie stacjonarnym;
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od 17 maja 2021 r. do 30 maja 2021 r. klasy IV-VIII szkoły podstawowej i uczniowie szkół
ponadpodstawowych – nauka w trybie hybrydowym;



od 31 maja 2021 r. – powrót do nauki stacjonarnej.
Rok szkolny 2021/22 rozpoczął się dla uczniów powrotem do nauki w trybie stacjonarnym.

W grudniu 2021 r. na mocy Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki w sprawie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 na obszarze całego kraju zostało wprowadzone
nauczanie zdalne (od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.).
W okresach nauki w trybie zdalnym placówki miały obowiązek nauczania na odległość.
Nauczyciele przekazywali materiały do samodzielnej pracy w domu, prowadzili zajęcia on-line oraz
w razie potrzeby zapewniali konsultacje przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi i programów.
Wszystkie dzieci uczęszczające do szkół z terenu Gminy Nadarzyn realizowały naukę w formie
zdalnej. W uzasadnionych przypadkach, uczniom znajdującym się w najtrudniejszej sytuacji,
dyrektorzy szkół użyczali szkolne komputery, aby umożliwić im realizację podstawy programowej.
Projekty realizowane w 2021 r. w placówkach oświatowych, to m.in.: „Gimnastyka korekcyjna
2021” (zajęcia sportowe z elementami gimnastyki korekcyjno– kompensacyjnej, Ministerstwa
Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu - 147 uczniów z klas 0-III szkół podstawowych
skorzystało z bezpłatnych zajęć sportowych z elementami gimnastyki korekcyjno–kompensacyjnej.
Gmina Nadarzyn otrzymała dofinansowanie w wysokości 9.000,00 zł); „Umiem pływać 2021”
(program powszechnej nauki pływania Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu 176 dzieci z klas I-III ze szkół podstawowych pod opieką instruktorów pływania uczestniczyło w
zajęciach pozalekcyjnych z tego zakresu. Gmina otrzymała dofinasowanie 30.000,00 zł);
Ponadto przepisy rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 28 maja 2021 r.
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego
ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem,
przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, pozwoliły szkołom ubiegać się o środki finansowe na
organizację zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwaleniu wiadomości i umiejętności
z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Zajęcia
wspomagające są przeznaczone dla uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych oraz uczniów szkół
ponadpodstawowych. Na realizację ww. zajęć od dnia 31 maja 2021 r. do końca roku szkolnego
2020/2021, gmina Nadarzyn otrzymała kwotę 1960 zł (w tym 560 zł dla NSP Pitagoras). Ponadto na
realizację zajęć wspomagających uczniów od września do grudnia 2021 r., gminie Nadarzyn została
przyznana kwota 65 310 zł (w tym 1540 zł dla NSP Pitagoras). Łącznie liczba godzin ww. zajęć w
publicznych placówkach wyniosła 931.
W listopadzie wszystkie gminne szkoły podstawowe złożyły wnioski w ramach programu
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„Laboratoria Przyszłości”. Środki finansowe otrzymane w ramach tej inicjatywy przeznaczone
zostały na zakup nowoczesnych narzędzi wspierających odkrywanie talentów i rozwijanie
kompetencji przyszłości związanych z nowymi technologiami, cyfryzacją czy robotyką, np.:
drukarki 3D, mikrokontrolery czy sprzęt do nagrań. Każda placówka, która złożyła odpowiednią
dokumentację uprawniona była do otrzymania dofinansowania, którego wartość była zależna od
liczby uczniów wpisanych do systemu SIO.
Uczniowie szkół i wychowankowie przedszkoli w 2021 r. objęci byli pomocą
psychologiczną - nie tylko ci, którzy posiadają orzeczenie lub opinię poradni psychologicznopedagogicznych. Otrzymują ją także dzieci szczególnie uzdolnione, które uznaje się za dzieci o
specjalnych potrzebach edukacyjnych. Udzielana jest im pomoc w formie zajęć rozwijających
uzdolnienia.

W

ramach

pomocy

zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;

psychologiczno-pedagogicznej

logopedyczne;

prowadzono

dydaktyczno-wyrównawcze;

m.in.

rozwijające

kompetencje emocjonalno-społeczne; rozwijające uzdolnienia, a także różnego rodzaju porady,
konsultacje, warsztaty i in. w tym np. dla uczniów uzdolnionych sportowo, lingwistycznie, z zakresu
języka polskiego, angielskiego czy matematyki.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z 16 grudnia 2020 r. zmieniającym
rozporządzenie

w sprawie

szczególnych rozwiązań w okresie

czasowego ograniczenia

funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i
zwalczaniem COVID-19 egzaminy ósmoklasisty i maturalny w 2021 r. odbywały się na innych
zasadach. Przeprowadzone były na podstawie zawężonego zakresu wymagań podstawy
programowej. Egzamin ósmoklasisty został przeprowadzony w terminie od 25 do 27 maja 2021 r.
Pierwszego dnia uczniowie zdawali egzamin z języka polskiego, drugiego - z matematyki, natomiast
trzeciego - z języka obcego nowożytnego.
Wyniki uczniów gminnych szkół podstawowych w roku 2021:
EGZAMIN OŚMIOKLASISTY 2021
l.p.

placówka

język polski

matematyka

język
angielski

1.

SP Kostowiec

73,83%

56,22%

70,22%

2.

SP Nadarzyn

71,00%

59,63%

77,98%

3.

SP Młochów

68,26%

52,53%

77,20%

4.

SP Rusiec

72,00%

63,00%

84,00%

5.

SP Wola Krakowiańska

68,60%

53,20%

64,80%
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W 2021 r. pisemne egzaminy maturalne odbywały się od 4 do 21 maja 2021 r. Zadania w
arkuszach egzaminacyjnych sprawdzały poziom opanowania przez absolwentów wiadomości oraz
umiejętności określonych w wymaganiach egzaminacyjnych z grudnia 2020 r. W minionym roku,
po raz drugi uczniowie gminnego Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Pawła II w Nadarzynie
pisali egzamin maturalny. Przystąpiło do niego 44 uczniów. Najwyższe indywidualne wyniki
uczniów z Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie to 94,3% i 93,7%. Ponadto dziesięciu uczniów
osiągnęło wynik 100 % z egzaminu z poszczególnych przedmiotów – 2 osoby z matematyki oraz 8
osób z języka angielskiego.
EGZAMIN MATURALNY 2021
EGZAMIN

WYNIK %

MATURALNY
język polski

WYNIKI

matematyka

język angielski

poziom

poziom

poziom

poziom

poziom

podstawowy

rozszerzony

podstawowy

podstawowy

rozszerzony

60 %

57 %

68 %

82 %

69 %

Powiat

57 %

54 %

62 %

81 %

66 %

Województwo

57 %

52 %

61 %

78 %

69 %

Kraj

55 %

49 %

56 %

75 %

65 %

LO
w Nadarzynie

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podejmowane i realizowane z zakresu oświaty:
1. Uchwała Nr XXXII.429.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr
V.44.2019 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie określenia kryteriów
obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli oraz
oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest
Gmina Nadarzyn.
2. Uchwała Nr XLVI.598.2021 w sprawie zmiany statutu Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany
Ogród” w Ruścu.
3. Uchwała Nr XLVI.599.2021 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.
4. Uchwała Nr XLIII.533.2021 z dnia 25 sierpnia 2021 r. w sprawie ustalenia średniej ceny
jednostki paliwa w gminie Nadarzyn na rok szkolny 2021/2022.
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5. Uchwała Nr XLVII.606.2021 z dnia 15 grudnia 2021 r. w sprawie: określenia planu doskonalenia
nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobieranych przez
szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz ustalenia specjalności i form kształcenia, na
które dofinansowanie będzie przyznawane w placówkach oświatowych prowadzonych przez
Gminę Nadarzyn w roku 2022.

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 tym zakresie oraz inne zadania
zlecone wynikające z odrębnych przepisów, a także zadania przekazane ośrodkowi przez Wójta do
prowadzenia postępowań w jego imieniu.
Do zadań własnych gminy z obszaru pomocy społecznej o charakterze obowiązkowym zaliczają
się m.in.: opracowanie i realizacja gminnej strategii rozwiązywania problemów społecznych ze
szczególnym uwzględnieniem programów pomocy społecznej, profilaktyki i rozwiązywania
problemów alkoholowych i innych, których celem jest integracja osób i rodzin z grup szczególnego
ryzyka; udzielanie schronienia, zapewnienie posiłku oraz niezbędnego ubrania osobom tego
pozbawionym; przyznawanie i wypłacanie zasiłków okresowych, celowych (w tym na pokrycie
wydatków w wyniku zdarzenia losowego, na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne osobom
bezdomnym oraz innym osobom niemającym dochodu i możliwości uzyskania świadczeń na
podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w NFZ); praca socjalna; organizowanie i
świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania; dożywianie;
sprawienie pogrzebu, w tym osobom bezdomnym; pomoc osobom mającym trudności w
przystosowaniu się do życia po zwolnieniu z zakładu karnego; przyznawanie i wypłacanie zasiłków
stałych; opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne określonych w przepisach o świadczeniach
opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.
Do zadań zleconych z zakresu administracji rządowej realizowanych przez gminy zalicza się m.in.:
organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla
osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych na pokrycie
wydatków związanych z klęską żywiołową lub ekologiczną; prowadzenie i rozwój infrastruktury
środowiskowych domów samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi; przyznawanie i
wypłacanie zasiłków celowych, a także udzielanie schronienia, posiłku i niezbędnego ubrania
cudzoziemcom, którzy uzyskali zgodę na pobyt tolerowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
Do zadań przekazanych przez Wójta do realizacji należą przede wszystkim obsługa Karty Dużej
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Rodziny, wydawanie zaświadczeń z programu Czyste Powietrze, dodatki mieszkaniowe, rozliczanie
odpłatności gminy za pobyt dzieci w systemie pieczy zastępczej.
W 2021 roku Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie nadal mierzył się z wyzwaniem
jakim jest pandemia koronawirusa. Praca w dobie pandemii to reorganizacja wewnętrzna,
organizacyjna, delegowanie zadań, podjęcie gotowości i polecenie zadysponowania pracowników do
nowych zadań, podejmowanych w reżimie sanitarnym.
Łączne wydatki Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie w 2021 r. na realizację wyżej
wymienionych działań wyniosły:
 na zadania własne

2 922 155,41 złotych

 na zadania zlecone

25 680 041,66 złotych
28 602 197,07 złotych

Razem
Pomoc

środowiskowa

-

podstawą

przyznania

świadczenia

z

pomocy społecznej

jest

przeprowadzenie wywiadu środowiskowego w miejscu zamieszkania osoby, która o tę pomoc się
ubiega. Łącznie w 2021 roku udzielono pomocy 139 rodzinom (223 osób w rodzinie). Głównymi
powodami przyznawania pomocy w 2021 r. na terenie gminy była niepełnosprawność (116 rodzin),
długotrwała lub ciężka choroba (79 rodzin), bezrobocie (53 rodziny), bezradność w sprawach
opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego (26 rodzin), potrzeba ochrony
macierzyństwa (33 rodziny) oraz ubóstwo (25 rodzin).
Programy realizowane przez sekcję pomocy środowiskowej:
• Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. W ramach realizacji tego
programu poniesione zostały wydatki (w tym ze środków własnych): dotacja: 50 000 zł; środki
własne: 40 189,43 zł; ogółem: 90 189,43 zł. Najliczniejszą grupą osób objętą pomocą w formie
dożywiania byli uczniowie. Ogółem posiłki były opłacane za 35 osób (32 dzieci w szkołach i w
przedszkolach; 3 osoby dorosłe w miejscu zamieszkania) oraz zasiłki celowe na zakup żywności z
tej formy pomocy skorzystało w 2021 r. łącznie 50 rodzin.
• Rządowy Program „Wspieraj Seniora”. Strategicznym celem programu było zapewnienie usługi
wsparcia seniorom, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu,
nie mając możliwości zabezpieczenia sobie artykułów podstawowej potrzeby we własnym zakresie,
w tym artykułów spożywczych, oraz środków higieny osobistej. Usługa wsparcia polegała w
szczególności na: dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły podstawowej potrzeby, w tym
artykuły spożywcze, środki higieny osobistej i leki; udziale w akcji informacyjnej dotyczącej
szczepień przeciwko COVID-19, w szczególności dla seniorów tj. Narodowy Program Szczepień;
załatwianiu drobnych spraw urzędowych (których zakres nie wymagał wydania upoważnień od
seniora lub udostępnienia danych wrażliwych), wykupieniu leków, załatwieniu recept, umówieniu
wizyty lekarskiej, itp. Ponadto, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nadarzynie w ramach
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realizacji programu „Wspieraj Seniora” m.in. zorganizował: Światowy Dzień Chorego (luty 2021);
Piknik Rodzinny Plenerowo-Piknikowo (czerwiec 2021); Warsztaty z seniorami w ramach projektu
„SOS dla Seniora” (z przedstawicielami takich instytucji jak: GOPS, Policja, Służba Zdrowia,
Ośrodek Kultury i inne).
Okres pandemii pokazał jak ważnym problemem jest pomoc osobom starszym, samotnym,
niesamodzielnym, niepełnosprawnym. Należyte zaspokojenie pojawiających się potrzeb (nie tylko w
postaci zrobienia zakupów, ale też potrzeb emocjonalnych i wsparcia psychologicznego), stało się
elementem kluczowym programu, który przyczynił się do udzielenia efektywnej pomocy seniorom
w gminie Nadarzyn oraz do nawiązywania i utrzymywania więzi społecznych i instytucjonalnych.
Dzięki kolejnej dotacji koordynacja i realizacja tego zadania była możliwa w szerszym zakresie.
Program „Wspieraj Seniora” na rok 2021 cieszył się bardzo pozytywnym odbiorem wśród
społeczności Gminy Nadarzyn.
• Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014 – 2020 (edycja 2021) finansowany ze środków
Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym w ramach Programu Operacyjnego
Pomoc Żywnościowa 2014 - 2020. Pomoc w formie paczek żywnościowych skierowana była w
szczególności osób: ubogich, bezdomnych, niepełnosprawnych, migrantów, rodzin wielodzietnych
oraz dla osób w kwarantannie, których dochód miesięczny nie przekraczał kwoty 1402,00 zł dla
osoby samotnej i 1056,00 zł dla osoby w rodzinie. Z Programu w 2021 roku skorzystało 144 osoby
w postaci paczek żywnościowych o łącznej wartości 28 929,83 zł.
• Program „Opieka wytchnieniowa”. Wójt Gminy Nadarzyn podpisał umowę z Wojewodą
Mazowieckim w sprawie wysokości i trybu przekazywania w 2021 roku środków Funduszu
Solidarnościowego na realizację zadania w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny i
Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2021. Zadanie finansowane z państwowych
funduszy celowych - Gmina Nadarzyn otrzymała kwotę 40 800,00 złotych na realizację usług opieki
wytchnieniowej w miejscu zamieszkania, w tym na koszty obsługi. Głównym celem programu jest
wsparcie członków rodzin lub opiekunów przez umożliwienie uzyskania doraźnej, czasowej pomocy
w formie opieki wytchnieniowej. W okresie sprawozdawczym usługi opieki wytchnieniowej
realizowane były od czerwca dla 5 osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności w ilości do 200
godzin dla członka rodziny lub opiekuna sprawującego bezpośrednią opiekę nad osobami ze
znacznym stopniem niepełnosprawności.
W 2021 roku do Ośrodka Pomocy zwracały się także osoby, które nie oczekują wsparcia
finansowego lecz wymagają pomocy w formie pracy socjalnej. W ramach tej formy pomocy
wykonano m.in. następujące czynności:


kompletowano i wysłano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności – 14 osób;



przeprowadzano 49 wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych ośrodków pomocy oraz
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świadczeń rodzinnych;


pomoc w odstąpieniu od ustalenia opłaty za pobyt dziecka – dzieci w pieczy zastępczej dla 7
rodzin;



zgłoszono 10 osób do SPGZOZ o konieczności wizyt lekarskich u podopiecznych
wymagających tej formy pomocy;



odwiedzano wspólnie z Policją i Strażą Gminną (interwencje) 17 rodzin w których występują
problemy społeczne /przemoc, uzależnienie, konflikty rodzinne;



udzielano porad prawnych klientom ośrodka przez zatrudnionego w GOPS radcę prawnego z
tej formy pomocy skorzystały 4 osoby;



skierowano 20 osób do organów rentowych - ZUS oraz Powiatowego Zespołu
ds. Orzekania o Stopni Niepełnosprawności;



skierowano 21 osób do Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz
grup wsparcia AA Klemens, punktów konsultacyjnych - psychologa, terapeuty działających
przy GKRPA;



skierowano 4 wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd kuratora w sytuację rodzinną nieletnich
oraz pisma o wzmożony nadzór;



powadzono poradnictwo na temat zaistniałej sytuacji związanej z pandemią COVID-19.

Wsparcie rodziny, od 1 stycznia 2020 r. w strukturach organizacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nadarzynie funkcjonuje placówka wsparcia dziennego „Ognisko Tęcza”. W 2021 r.
Ognisko objęło opieką 53 wychowanków: Kajetany 3, Młochów 20, Nadarzyn 9, Rozalin 7,
Walendów 6, Krakowiany 2, Parole 1, Stara Wieś 3, Rusiec 2.
Placówki w Nadarzynie i Młochowie czynne były od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 -17.00.
Działalność placówki wsparcia dziennego w czasie pandemii odbywała się zgodnie z wytycznymi
otrzymywanymi od Wojewody Mazowieckiego, zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego oraz
Rozporządzeniami Rady Ministrów. W okresie zawieszenia działalności placówki wychowawcy
prowadzili zajęcia zdalne, pozostając w kontakcie z wychowankami i ich rodzicami, wyłącznie z
wykorzystaniem metod i technik porozumiewania się na odległość. Ponadto w czasie zawieszenia
działalności placówki wsparcia dziennego, kadra „Ogniska Tęcza” wspierała działania Sekcji
Pomocy Środowiskowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej.
Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - finansowanie wynagrodzenia dla asystenta rodziny,
kosztów wynagrodzenia dla rodziny wspierającej oraz partycypowanie w kosztach utrzymania
dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub
interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym.
W 2021 r. Ośrodek zatrudniał dwóch asystentów rodziny (dwóch asystentów w łącznym wymiarze
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½ etatu). Wspieranie rodziny prowadzone było w formie pracy z rodziną, a w szczególności,
wzmacnianie więzi rodzinnej, poprawa warunków życia codziennego rodziny, integracja rodziny ze
środowiskiem, wzmocnienie motywacji członków rodziny do rozwiązywania problemów i realizacja
założonych celów. Asystenci rodziny prowadzili monitoring sytuacji rodziny z uwzględnieniem
wniosków do realizacji (realizacja planu pracy z rodziną). Tą formą pomocy w okresie
sprawozdawczym objętych było 6 rodzin.
W 2021 r. GOPS partycypował w kosztach utrzymania 10. dzieci przebywających w rodzinie
zastępczej w łącznej wysokości 54 497,08 zł.
Świadczenia socjalne. To zarówno świadczenia rodzinne z katalogu zadań zleconych przez
wojewodę jak i z kategorii zadań własnych gminy na podstawie różnych ustaw. Świadczeniami
rodzinnymi są: 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 2021 r. GOPS zrealizował świadczenia
rodzinne i fundusz alimentacyjny w wysokości 2 883 077,75 zł ponadto realizował również
programy, np. Państwowy program „Rodzina 500+” (rodzinom wypłacono 44 616 świadczeń na
łączną kwotę 22 198 223,37 zł. Liczba dzieci mających ustalone prawo do świadczenia
wychowawczego na koniec grudnia wynosiła 3861); Rządowy program dla rodzin wielodzietnych
„Karta Dużej Rodziny” (złożono 73 wnioski o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 64 karty).
Pozostałe świadczenia realizowane w Ośrodku, to przede wszystkim wsparcie kobiet w ciąży i
rodzin „Za życiem" (rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z ciężkim i nieodwracalnym
upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie
rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000,00
zł; w 2021 r. wypłacono pięć świadczeń na łączną kwotę 20 000 zł); stypendia szkolne (dla uczniów
znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej; w 2021 r. wypłacono stypendium szkolne dla 1
rodziny na kwotę 2 976,00 zł).
Działania GOPS w czasie pandemii, to przede wszystkim:
 Przekazanie środków ochrony osobistej (m.in. maseczki, fartuchy, rękawiczki) dla Straży
Gminnej w Nadarzynie i OSP w Nadarzynie w ramach zawartych porozumień.
 Przekazywanie informacji nt. COVID-19 oraz promowanie szczepień podczas wydarzeń
organizowanych przez GOPS (np. Światowego Dnia Chorego czy Pikniku Rodzinnego.
 Koordynacja rządowego programu „Wspieraj Seniora” (w tym m.in.: przyjmowanie zgłoszeń
przez aplikację oraz telefonicznie bezpośrednio do pracowników socjalnych; robienie
zakupów i dostarczenie do domu seniora; pomoc socjalna).
 Przyjmowanie cotygodniowych raportów z Sanepid w Pruszkowie; kontakt telefoniczny z
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osobami w kwarantannie i izolacji; przekazywanie informacji o raportach do Wójta Gminy
Nadarzyn oraz sprawozdawczość do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego.
 Przyjmowanie zgłoszeń z Wydziału Polityki Społecznej MUW w sprawie osób
przebywających w kwarantannie potrzebujących pomocy (głównie zgłoszenia przysyłane są
przez cudzoziemców, którzy wnioskują o żywność, posiłki).
Uchwały Rady Gminy Nadarzyn podjęte i realizowane w zakresie pomocy społecznej w 2021 r.
1) Uchwała Nr XXXII.430.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. sprawie uchwalenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie
na lata 2021 -2027.
2) Uchwała Nr XXXII.431.2021z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Nadarzyn na
2021 rok.
3) Uchwała Nr XXXII.432.2021 z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego
Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2021 rok.
4) Uchwała Nr XXXIV.462.2021 z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia Strategii
Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nadarzyn na lata 2021 – 2027.
5) Uchwała Nr XXXVII.471.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia wzoru
wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o dochodach
gospodarstwa domowego.
6) Uchwała Nr XXXVII.472.2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie przyjęcia oceny
zasobów pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2020.

Programy realizowane w 2021 r.
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej jest jednostką wiodącą, koordynującą bądź współrealizującą
programy profilaktyczne, pomocowe, wspierające i in., w tym:
1. Rządowy Program „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
2. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2019-2021.
3. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2027.
4. Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok.
5. Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok.
6. Rządowy Program „Wspieraj Seniora” edycja 2021.
7. Rządowy Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 (edycja 2021).
8. Państwowy program „Rodzina 500+”.
9. Rządowy program dla rodzin wielodzietnych „Karta Dużej Rodziny”.
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DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNYM
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych podjęty został
Uchwałą Nr XXXII.431.2021 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 stycznia 2021 r. Realizując zadania,
o których mowa w art. 41 ust. l ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu
alkoholizmowi, zgodnie z zadaniami z zakresu zdrowia publicznego wprowadzonych ustawą o
zdrowiu publicznym i zadaniami gminy w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych
wynikających z Narodowego Programu Zdrowia, w 2021 roku podjęto różnorodne zadania, m.in.:
1. Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od
alkoholu oraz członków ich rodzin - prowadzenie i finansowanie Punktu Konsultacyjnego, w
tym zatrudnienie specjalistów (psychologów, terapeuty uzależnień, mediatora, specjalisty ds.
przeciwdziałania przemocy w rodzinie), dyżury Gminnej Komisji Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych, pełnomocnika Wójta ds. uzależnień.
2. Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej
ze szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie (członkowie GKRPA
uczestniczyli w 42 grupach roboczych dotyczących procedury „Niebieskiej karty” oraz 11
posiedzeniach Zespołu Interdyscyplinarnego).
3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla
dzieci i młodzieży (w tym m.in. dofinansowanie działalności placówki wsparcia dziennego
„Ognisko Tęcza”; dofinansowanie Pikniku Rodzinnego oraz Biegu Rodzinnego o Puchar
Wójta Gminy Nadarzyn; sfinansowanie i współorganizacja IX Nadarzyńskich Dni
Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia; dofinansowanie warsztatów dla placówek
oświatowych; wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych
służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych.
Z zakresu profilaktyki Rada Gminy Nadarzyn podjęła Uchwałę Nr XXXII.431.2021 z dnia 27
stycznia 2021 r. w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych w Gminie Nadarzyn na 2021 rok.

KULTURA FIZYCZNA
W 2021 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, lokal sekcji strzelecko-obronnej w Rozalinie oraz nowo otwarty Kompleks Basenów
Letnich w Strzeniówce.
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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
pośrednictwem sekcje rekreacyjno-sportowe prowadziły działalność organizacyjną i koordynacyjną
przede wszystkim w zakresie: organizacji imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych;
współorganizacji zajęć treningowych i rozgrywek sekcji klubów sportowych; organizacji zawodów i
rozgrywek szkolnych dla Szkół Podstawowych i Liceum oraz sekcji strzelecko-obronnej,
W roku 2021 Rada Gminy Nadarzyn przekazała Uchwałą nr XXXVII.470.2021 zarządzanie
Kompleksem Basenów Letnich w Strzeniówce Gminnemu Ośrodkowi Sportu w Nadarzynie. Nowy
obiekt posiada dwa baseny 25m x 12m o dwóch głębokościach 1,50 m i 1,20 m oraz brodzik dla
dzieci 10 m x 16 m z mini-wodnym placem zabaw. Dodatkowo kompleks został wyposażony w
dwie zjeżdżalnie: rodzinną i pojedynczą długości 60 m, dwie plaże: piaszczystą i trawiastą oraz
jacuzzi 9 osobowe. Do dyspozycji osób przebywających w obiekcie znajdują się dwa boiska do piłki
nożnej i siatkówki plażowej oraz działająca cały rok świetlica. Kompleks Basenów Letnich był
otwarty od 18 czerwca do 31 sierpnia 2021 roku. W tym czasie skorzystało z letniego wypoczynku
16 264 osoby, przynosząc przychód do budżetu gminy w wysokości 424 258,00 zł.
Infrastruktura Gminnego Ośrodka Sportu w roku 2021 została powiększona także o pumptruck
wybudowany przy Orliku w Ruścu, który posiada dwa tory o różnym stopniu trudności dla małych i
dużych cyklistów.
W roku 2021 Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie zorganizował lub był współorganizatorem
233 zawodów, meczów i imprez rekreacyjno-sportowych, zarówno własnych, jak i wyjazdowych, z
których największymi były:
1. Ekstraklasa kobiet w tenisie stołowym,
2. Ogólnopolski Turniej czwórek piłki siatkowej,
3. Ogólnopolski Turniej Młodziczek o Puchar Wójta Gminy Nadarzyn,
4. Turniej Milan Sport,
5. V Ogólnopolski turniej singli,
6. Ogólnopolski Turniej Piłki Siatkowej Nadarzyn Cup,
7. Memoriał Janusza Grzyba Wójta Gminy Nadarzyn mini siatkówka,
8. Ogólnopolski Turniej z okazji Odzyskania Niepodległości,
9. Ogólnopolski Turniej Mini Siatkówki,
10. Wojewódzki Turniej Piłki Nożnej „Mała Piłkarska Kadra Czeka”,
11. Turniej Piłki Nożnej Mężczyzn.
Rok 2021 był kolejnym rokiem pandemii COVID 19, który miał wpływ na organizację zajęć
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sportowych w obiektach Gminnego Ośrodka Sportu w Nadarzynie. Zgodnie ze zmieniającymi się
Rozporządzeniami Rady Ministrów RP oraz wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, zaleceniami GIS
zastosowano ograniczenia w korzystaniu z obiektów, w tym m.in: prowadzenie treningów i zmagań
sportowych bez udziału publiczności; weryfikacja liczby osób uczestniczących w zajęciach
sportowych, korzystających z obiektu sportowego lub sprzętu sportowego; dezynfekcja
pomieszczeń, sprzętu i urządzeń sportowych; zapewnienie osobom uczestniczącym w zajęciach
sportowych lub korzystającym z obiektu czy sprzętu sportowego środków do dezynfekcji rąk.

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 pierwszej połowie 2021 roku Nadarzyński Ośrodek Kultury z

powodu pandemii

koronawirusa zmuszony był ograniczyć swoją działalność. Od 5.11.2020 r. do 23 maja 2021 r. na
mocy Rozporządzeń Rady Ministrów, NOK nie prowadził zajęć stałych. Od 24 maja wznowiono
m.in. zajęcia baletowe, taneczny mix, zajęcia ceramiczno-plastyczne. Od 24 maja wznowiono także
działalność Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Odbywały się zajęcia ruchowe: tai chi – 2 x w tygodniu,
joga – 2 x w tygodniu, gimnastyka – 3 x w tygodniu, oraz malarstwo – 1 x w tygodniu. Na zajęcia
wakacyjne (lipiec-sierpień) zapisanych było 38 osób, a na zajęcia oferowane od września do grudnia
2021 r. – 98 osób (w tym m.in. na jogę, gimnastykę, zumbę języki obce i malarstwo. Jeśli zaś chodzi
o imprezy, czy warsztaty, to również do 23 maja odbywały się przez Internet lub w plenerze, a
później – zgodnie z zaplanowanym kalendarzem. Wśród tego typu działalności odbyły się m.in.:


29. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy połączone ze zbiórką kwestarską oraz z
aukcjami allegro - online



Konkurs I Gminny FotoMaraton (online)



„Zabierz do domu zająca wielkanocnego” (pracownicy NOK własnoręcznie uszyli maskotki –
zające, przygotowali 25 paczek i przeprowadzili na terenie gminy akcję społeczną w plenerze).



Eliminacje gminne 44 Konkursu Recytatorskiego Warszawska Syrenka - online



Zajęcia TAI CHI na boisku w Parolach (co sobotę do końca czerwca) dla wszystkich chętnych



Muzyczna Niespodzianka w Parku w Młochowie - mini koncert na akordeon w wykonaniu
Marka Rejnowicza
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„Dzień Dziecka, czyli Nokowa Paczka od Serca” (pracownicy NOK przygotowali 60
autorskich nokowych paczek. Zawartość ich była efektem talentów pracowników NOK i
osobiście wykonanej pracy - osobiście uszyte maskotki, ręcznie wykonane ceramiczne
magnesy, książka napisana przez instruktorkę NOK – Dorotę Suwalską. Paczki rozlokowano
w różnych miejscach gminy, by zainteresowane dzieci wzięły udział w akcji i szukały paczek
w przestrzeni publicznej, podczas rodzinnych spacerów).



JOGA w plenerze (Park w Młochowie) - zajęcia w każdą niedzielę (do końca lipca) dla
wszystkich chętnych mieszkańców gminy.



Koncert promocyjny nowej płyty Andrzeja Poniedzielskiego



Koncert Jacka Wójcickiego

Działalność świetlic – od 24 maja 2021 r. również do świetlic NOK (w Rozalinie, Urzucie i
Parolach) powróciły różnorodne zajęcia stałe (plastyczne, ceramiczne, robotyki fitness, rękodzieła)
jak i różnorodne warsztaty, akcje, spotkania oraz imprezy.
Nagrody i wyróżnienia dla NOK w 2021 r.:
Wyróżnienie za ,,Mrugnięcie okiem do rzeczywistości” dla Grupy Teatralno-Kabaretowa Biedronki
w XXI Ogólnopolskim Festiwalu Małych Form Teatralnych ,,Effka”.
Nagroda Specjalna Dyrektora Łódzkiego Domu Kultury na 34. Łódzkim Przeglądzie Teatrów
Amatorskich ŁóPTA 2021 za spektakl „Bo czemu, by nie…” dls Grupy teatralno-kabaretowej
Biedronki, prowadzonej przez instruktorkę NOK Annę Balsam
I miejsce na 34. Łódzkim Przeglądzie Teatrów Amatorskich ŁóPTA 2021 dla NOK! Teatr za
spektakl „Baba Chanel” w reżyserii Kamili Michalskiej

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA
W 2021 r. epidemia związana z koronawirusem wpłynęła na zmianę funkcjonowania
wszystkich instytucji kultury, w tym bibliotek i skutecznie ograniczyła klasyczne, stacjonarne
działania. Od 12.03 do 26.04 biblioteki były zamknięte dla czytelników. Poza tym okresem
biblioteka była otwarta, jednak przy zastosowaniu zasad reżimu sanitarnego.
Programy i projekty, w których uczestniczyła Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn:
 „Tu mieszkam, tu zmieniam”, organizowany przez Fundację Santander Bank Polska SA.
Otrzymane dofinansowanie przeznaczone było na stworzenie „Letniej Czytelni” –
relaksującej strefy i inspirującego miejsca dla czytelników oraz mieszkańców gminy.
 Narodowy program

rozwoju

czytelnictwa

2.0

-

program

Ministerstwa

Kultury

i Dziedzictwa Narodowego, Priorytet 1: Zakup nowości wydawniczych do bibliotek
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publicznych (zakupiono 452 książki tradycyjne i audiobooki).
 „Z książką na start” – projekt Instytutu Książki (dzięki udziałowi w programie, każde
dziecko w wieku 3-6 lat, które zapisze się do biblioteki, otrzyma Wyprawkę Czytelniczą).
 „Sieć na kulturę w podregionie warszawskim zachodnim” – projekt Fundacji Wspierania
równoważonego

Rozwoju

(w ramach

projektu

zorganizowano

w formie

zdalnej

bezpłatne zajęcia z projektowania graficznego, z wykorzystaniem aplikacji cyfrowych, dla
grupy dzieci z przedziału wiekowego 10-14 lat).
Wydarzenia i różnorodne imprezy, w których uczestniczyła nadarzyńska Biblioteka, to m.in.:
Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich; Tydzień Bibliotek; XX Ogólnopolski Tydzień Czytania
Dzieciom; 29. Finał WOŚP; Narodowe czytanie; Noc Bibliotek i in. Ponadto w 2021 roku
zorganizowano 8 lekcji bibliotecznych (ze względu na zagrożenie epidemiologiczne wszystkie
zajęcia, które poprowadzono w pierwszym półroczu miały formę spotkań online - w ciągu roku w
lekcjach wzięło udział 140 dzieci) oraz 35 spotkań z seniorami (część z nich również online) – w
których wzięło w udział 259 osób.
Mimo poczucia zagrożenia epidemią, w 2021 roku zarejestrowanych było 2 645 czytelników,
którzy odwiedzili bibliotekę 18 607 razy i wypożyczyli w ciągu roku 38 389 książek, 3 443
czasopisma oraz 3 254 sztuki zbiorów specjalnych. Zapisały się 324 nowe osoby. Stan księgozbioru
na koniec 2021 roku wynosi 40 544 książek i 4249 sztuk zbiorów specjalnych (w 2021 r. zakupiono
2 182 książki i 250 sztuk zbiorów specjalnych).

PORZĄDEK PUBLICZNY I BEZPIECZEŃSTWO
Głównymi zadaniami, realizowanymi w celu zapewnienia porządku publicznego przez Straż
Gminną, są w szczególności: ochrona porządku w miejscach publicznych, 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
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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. W 2021 roku przy pomocy tego narzędzia wpłynęło 303 zgłoszenia.
W ramach wykonywania obowiązków straż gminna podejmowała m.in. następujące działania:
1. Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV.444.2021 z dn. 17 marca 2021 r. w ramach
Programu opieki nad zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, Straż Gminna w
Nadarzynie w roku 2021 r. m.in.: odłowiono i wykastrowano 178 kotów wolnożyjących, z
czego 147 wypuszczono w miejsce bytowania, natomiast 31 po zabiegach weterynaryjnych
trafiło do adopcji; wysterylizowano 210 zwierząt właścicielskich, w tym: 96 psów oraz 114
kotów; oznakowanych zostało 226 zwierząt właścicielskich; Łącznie odłowionych zostało 78
psów, z których 56 zostało przekazanych właścicielom natomiast 18 znalazło nowy dom. W
okresie sprawozdawczym 4 psy trafiły do schroniska, spośród których 2 zostały odebrane
interwencyjnie z uwagi na rażące zaniedbania i nieodpowiednie warunki bytowania.
2. Kontrole posesji pod kątem zawartych przez ich właścicieli umów na wywóz nieczystości.
Powyższy obowiązek został nałożony uchwałą nr XIX.267.2020 Rady Gminy Nadarzyn z dnia
11 marca 2020 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Nadarzyn (przeprowadzono kontrole 48 posesji na terenach których zarejestrowana jest
działalność gospodarcza - nie ujawniono żadnych nieprawidłowości związanych m. in. z
brakiem zawartych umów, bądź też innych wykroczeń).
3. W ramach codziennej służby, funkcjonariusze prowadzili - na zasadzie powtarzalności –
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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.
W celu realizowania zadań statutowych straży w roku 2021, do służby patrolowej skierowane
zostały 458 patroli dwuosobowych, w służbie ośmiogodzinnej; W dokumentacji służbowej
prowadzonej na stanowisku Dyżurnego Straży zarejestrowano 4481 interwencji zarówno
stanowiących wykroczenia, przestępstwa, udzielania asysty bądź pomocy, przeprowadzenie działań
profilaktycznych, zabezpieczeń itp. Spośród wszystkich interwencji, 1903 przeprowadzonych było
na prośbę mieszkańców lub też z zewnętrznych instytucji.
Strażnicy interweniowali w sytuacjach porzucania, zaniedbywania oraz pozostawiania bez
nadzoru zwierząt – 820 przypadków, w tym wobec zwierzyny dziko żyjącej – 144 interwencje.
Kolejną grupą interwencji było ujawnienie / zgłoszenie nieporządku na posesjach, wypalania traw,
jak też nielegalnych wysypisk śmieci. W czasie patrolowania funkcjonariusze reagowali na
przypadki zanieczyszczania przez zwierzęta trawników, chodników i innych miejsc użyteczności
publicznej. Ujawnionych zostało 146 przypadków zaśmiecania dróg i innych miejsc publicznych; 35
zgłoszeń dotyczących wylewania nieczystości lub wypompowywania wody na pola, łąki, do rowów,
czy też na drogę. Do wykroczeń społecznie uciążliwych należy zakłócanie ładu i porządku
publicznego, spoczynku nocnego, jak też spokoju, wypalanie pozostałości roślinnych oraz śmieci
powodując duże zadymienie – zgłoszono 169 przypadków. W ramach przepisów regulujących
spożywanie alkoholu interweniowano 41 razy, (dotyczy głównie parków, placów zabaw, boisk i
przystanków autobusowych). W kolejnych 16 przypadkach zgłoszenia dotyczyły osób, które będąc
pod wpływem alkoholu powodowały zgorszenie w miejscu publicznym (np. leżenie na ławce,
przystanku, trawniku itp.).
W 2021 r. z uwagi na stan epidemii w kraju funkcjonariusze Straży Gminnej w Nadarzynie wzięli
również udział w spotkaniach organizowanych w szkołach i przedszkolach gminy Nadarzyn.
Strażnicy uczestniczyli także w przeprowadzaniu egzaminów na kartę rowerową, w Kostowcu i
Nadarzynie (w Kostowcu wykorzystano Mobilne miasteczko Ruchu Drogowego). Jak co roku
przeprowadzono prelekcję na temat bezpiecznych wakacji w Ognisku Dziecięco Młodzieżowym
„Tęcza”. W szkołach: w Młochowie, Woli Krakowiańskiej i Nadarzynie były przeprowadzane
spotkania dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym – pieszego, rowerzysty, omawiano zagrożenia „w
sieci” – cyberprzemoc itp. Podczas wakacji strażnicy brali udział w działaniach związanych z
programem p.n. „S O S dla seniora” (podczas spotkania z seniorami na terenie rekreacyjnym
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„Pastewnik”, przekazali wraz z policjantami KP Nadarzyn niezbędną wiedzę w zakresie
bezpieczeństwa w domu, na ulicy, w autobusie, zasady dot. pilnowania zwierząt, noszenia
odblasków, zachowania podczas kontaktu z oszustami itp.). W dniach 11 i 12 grudnia odbył się w
Nadarzynie pierwszy Kiermasz świąteczny, gdzie swoje stoisko promowane było przez
Pracowników Straży Gminnej oraz zaprzyjaźnionych wolontariuszy. Na stoisku można było kupić
domowe wyroby oraz karmę dla zwierząt – a wszystko, żeby wspomóc

nadarzyńskie

„bezdomniaki”. Rozdawano również kupony uprawniające do darmowego czipowania zwierząt,
których właściciele są mieszkańcami gminy Nadarzyn

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 2002 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 2022 r.
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IV.

Współpraca z organizacjami pozarządowymi

oraz jednostkami samorządu

terytorialnego.
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. Zgodnie z ustawą o działalności
pożytku publicznego i wolontariacie, program realizowany był przez organizacje wyłaniane w
drodze otwartych konkursów ofert oraz ofert pozakonkursowych. W 2021 roku zostały ogłoszone
otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych na terenie Gminy Nadarzyn w zakresie:
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej oraz wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego (Zarządzenie nr 122/2020 Wójta Gminy Nadarzyn z
dnia 8 grudnia 2020 r., a także 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” (Zarządzenie nr 33/2021 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 21 maja 2021 roku.
Na zadania publiczne, zrealizowane w drodze otwartych konkursów ofert oraz ofert
pozakonkursowych, przekazano łączną kwotę dotacji 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 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).
2) Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn (otrzymał dotację w wysokości 895 500,00 zł na
zadania w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, 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).
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3) Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” (uzyskał dotację w wysokości 30 000,00 zł na realizację
zadań 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).
4) Akademia Schaby (uzyskała dotację w wysokości 25 000,00 zł na zadania w zakresie wspierania
i upowszechniania kultury fizycznej poprzez uprawianie dyscyplin baseball i softball; 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).
5) Klub Sportowy „Czarne Lwy” Taekwondo Olimpijskie (uzyskał dotację w wysokości 12 500,00
zł na realizację zadań w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez
szkolenie sportowe – sporty walki; regularne szkolenia dzieci, młodzieży i dorosłych).
6) Uczniowski Klub Sportowy ,,UKS KOLARZ Nadarzyn” (otrzymał dofinansowanie na kwotę
25 000,00 zł na wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej i sportu - funkcjonowanie stałej
sekcji kolarskiej na terenie Gminy Nadarzyn).
7) MUKS Start Nadarzyn (otrzymał dotację w wysokości 330 000,00 zł na realizację zadań w
zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - regularne zajęcia sportowe dla
poszczególnych grup).
W zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa
narodowego dofinansowanie w wysokości 385 000,00 zł na podstawie złożonej oferty uzyskała
Ochotnicza Straż Pożarna w Nadarzynie (na zadania związane z organizacją i prowadzeniem
orkiestry na terenie Gminy Nadarzyn oraz na naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach
muzycznych).
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
trzy organizacje:
1) Gminny Ludowy Klub Sportowy Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości 42 000 zł na
zorganizowanie letnich obozów rekreacyjno-sportowych oraz kolonii sportowych w Nadarzynie,
Przedburzu i Wałczu.
2) Akademia Schaby - uzyskała dotację w wysokości 4 500,00 zł na organizację letniego obozu
sportowego w Jantarze.
3) Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy Start Nadarzyn - otrzymał dotację w wysokości
1 500,00 zł na wyjazd letni do ośrodka szkoleniowego KS Bronowianka w Krakowie.
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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 (10 000,00 zł na zadanie pod nazwą „SOS dla
Seniora Gminy Nadarzyn”);
2) Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób z niepełnosprawnościami „Szlakiem Tęczy” (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” (10 000,00 zł
na zadanie pod nazwą „Poznaję Świat”);
4) Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków (10 000,00 zł na
zadanie pod nazwą „Harcerskie lato 2021 dla mieszkańców Gminy Nadarzyn”);
5) Stowarzyszenie Seniorów Gminy Nadarzyn (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 (5 000,00 zł na zadanie pod nazwą „IV Baseballowy Turniej Mikołajkowy”);
7) Fundacja Lepszy Start (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;
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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.
Podstawowym zadaniem LGD jest nabór i ocena operacji składanych przez Wnioskodawców
ubiegających się o wsparcie ze środków PROW 2014-2020 w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie
na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. LGD przyznaje dotacje dla
lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, a także gmin na inwestycje w infrastrukturę
rekreacyjną.
Projekty infrastrukturalne, na które gmina Nadarzyn w 2021 r. otrzymała wsparcie:
,,Budowa placu zabaw w miejscowości Urzut Gmina Nadarzyn” - całkowita wartość operacji to
ponad 255 335 tys. zł z czego dofinansowanie unijne 63,63% w kwocie 162 469 tys. zł.
„Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej i kulturalnej w Gminie
Nadarzyn poprzez modernizację instalacji CO i kotłowni w budynku remizy OSP w Młochowie” całkowita wartość operacji to ponad 229 246 tys. zł z czego dofinansowanie unijne 100% w kwocie
229 246 tys. zł.
„Razem aktywnie rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej seniorów z
Gminy Nadarzyn” - całkowita wartość operacji to ponad 205 573,61 tys. zł z czego dofinansowanie
unijne 100% w kwocie 205 573,61 tys. zł.
Projekty własne LGD realizowane na terenie gminy Nadarzyn
Projekt pn. „Promocja obszaru LSR poprzez posadowienie tablic informacyjno-promocyjnych
zlokalizowanych

na

terenie

Gminy Nadarzyn

oraz

publikacja

folderów

informacyjno-

promocyjnych” Koszt operacji 50 tys. zł (zakup 9 tablic oraz 1500 folderów informacyjnoedukacyjnych - z mapą gminy Nadarzyn wraz z zaznaczonymi ścieżkami rowerowymi, terenami
rekreacyjnymi, zabytkami, szlakami turystycznymi oraz innymi miejscami wartymi odwiedzenia i
sfotografowania - przy terenach rekreacyjnych w miejscach, gdzie wzmożony jest ruch pieszorowerowy).
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Projekt pn. „Rozwój kapitału społecznego mieszkańców Gminy Nadarzyn poprzez zakup
i instalację zabawek na placu zabaw dla dzieci w miejscowości Wolica” (zakupionych zostało sześć
zabawek dla najmłodszych dzieci - lokomotywa, wagonik, samochód JEEP, huśtawka pojedyncza z
bocianim gniazdem, domek zabaw, trampolina ziemna - czym doposażono istniejący i funkcjonujący
placu zabaw w Wolicy) na terenie Gminy Nadarzyn działki nr 513, 514.
Projekt pn. Lider Mediany - dotacja 50 tys. zł (operacja polegała na realizacji dwóch sesji
szkoleniowych w zakresie podniesienia kompetencji w social mediach oraz kompetencji w zakresie
komunikacji w mediach elektronicznych dla lokalnych liderów oraz pracowników LGD).
Projekty przedsiębiorców z Gminy Nadarzyn – dotacje po 50 tys. złotych na każdy, z
przeznaczeniem na przede wszystkim wyposażenie w niezbędny sprzęt:
,,Stworzenie i doposażenie mobilnego studia fotograficznego Weronika Łucjan-Grabowska”..
,,Profesjonalne usługi zegarmistrzowskie – naprawa, renowacja sprzedaż zegarków”.
,,Założenie pracowni projektowania ogrodów wykorzystującej innowacyjne narzędzie do
projektowania i współpracy z klientem”.
,,Podjęcie działalności przez prowadzenie Ośrodka Szkolenia Kierowców w Gminie Nadarzyn”.
,,Uruchomienie innowacyjnej działalności gospodarczej w zakresie wdrażania rozwiązania
inteligentnego oświetlenia, monitoringu, pomiarów, sterowania oraz projektowania i wykonywania
modeli 3D”.
,,Podjęcie działalności gospodarczej poprzez świadczenie usług projektowania wnętrz”.
,,Podjęcie działalności gospodarczej w zakresie projektowania, zakładania i pielęgnacji ogrodów i
innych terenów zieleni, poprzez zakup niezbędnych sprzętów”.
,,Założenie jednoosobowej działalności gospodarczej pod nazwą SKY SWIM&GYM - Maciej
Jamroz”.
,,Utworzenie salonu kosmetycznego - manicure Katarzyna Kuć”.
Wójt Gminy
(-) Dariusz Zwoliński

Na podstawie rocznych sprawozdań komórek Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy
Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy
(-) Edyta Gawrońska
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