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Nadarzyn, dnia 29 maja 2017 roku.

Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn
z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami
prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2016 r.

Program współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz
innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. został
przyjęty Uchwałą XI.128.2015 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 30 września 2015 r. w
sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami
pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku
publicznego na 2016 rok.
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program
realizowany był przez organizacje wyłaniane w drodze otwartych konkursów ofert.
Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn o numerach: 105/2015 z dnia 7 grudnia
2015r.; 106/2015 z 7 grudnia 2015r.; 107/2015 z 7 grudnia 2015r.; 44/2016 z dnia
11 maja 2016 r. ogłoszono konkursy na wspieranie realizacji zadań z zakresu:
upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony
dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz na rzecz dzieci i młodzieży w tym
wypoczynku dzieci i młodzieży.
W powyższym zakresie zadania zrealizowane zostały na łączną kwotę
1 840 000 zł, z czego 1 340 000 zł - w zakresie upowszechniania kultury fizycznej
i sportu, 69 948 zł - w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu Gminy

Nadarzyn, 450 000 zł - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki,
ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.
Ponadto na podstawie Art. 19a

Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz.
1536 ze zm.) 2 000 zł –w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot
i

społeczności

lokalnych;

8800

zł

–

w

zakresie

podtrzymywania

i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju
świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej, 1 000 zł - w zakresie
realizacji zadań publicznych i na rzecz osób niepełnosprawnych,

GLKS Nadarzyn (dotacja w łącznej wysokości 1 301 232 zł, w tym 31 232 zł na
wypoczynek letni). Dotację w wysokości 1 150 000 zł klub otrzymał na zadania
z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem działalności GLKS była
m.in. popularyzacja sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie sekcji
piłki nożnej, tenisa stołowego dziewcząt i chłopców, biegów przełajowych, piłki
koszykowej, piłki siatkowej dziewcząt i sportów walki, jak również podnoszenie
sprawności fizycznej mieszkańców gminy, propagowanie aktywnego trybu spędzania
wolnego czasu oraz organizacja zawodów w ramach rozgrywek ligowych i imprez
rekreacyjno-sportowych. W ciągu roku Klub prowadził szkolenie w 6 sekcjach
sportowych.

W

zajęciach

sportowych

odbywających

się

3-9

razy

w tygodniu uczestniczyło ponad 500 osób. Sportowcy wzięli udział w rozgrywkach
pod patronatem okręgowych i narodowych związków sportowych w zależności
od klasy i poziomu sportowego, zdobywając: 1 medal na Mistrzostwach Świata,
3 medale na Mistrzostwach Europy, 30 medali na Mistrzostwach Polski, 38 medali na
Mistrzostwach

Województwa.

Sekcja

tenisa

stołowego

zajęła

I

miejsce

w rankingu LZS w szkoleniu dzieci i młodzieży w tenisie stołowym. W kadrach
wojewódzkich młodzików i juniorów było 22 sportowców a w kadrach narodowych
juniorów i seniorów - 3 z nadarzyńskiej sekcji. 2 drużyny awansowały do wyższej
ligi w piłce nożnej, a 2 w siatkówce kobiet. Zespół I ligi kobiet w tenisie stołowym
zajął v miejsce a w ekstraklasie kobiet młoda drużyna wywalczyła brązowy medal
Mistrzostw Polski. Natomiast ekipy piłkarskie zajmowały czołowe miejsca w swych
klasach rozgrywkowych. W trakcie roku Klub zorganizował ponad 390 zawodów
sportowych

ligowych

i indywidualnych

na

szczeblu

międzynarodowym,

ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym. Sportowcy wzięli udział w 300
zawodach wyjazdowych, w tym ponad 15 zagranicznych.
GLKS Nadarzyn w 2015 r. uzyskał również dotację na organizację
wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (umowa podpisana została na kwotę
31 232 zł i wykorzystana w całości).
Klub był organizatorem obozów w:
-

Nowej

Rudzie

(udział

wzięło

48

osób

objętych

dofinansowaniem

z gminy),
- Zakopanym (udział wzięło 12 osób objętych dofinansowaniem),
- Pucku (udział wzięło 55 osób, w tym 50 objętych dofinansowaniem).
- Węgrowcu (udział wzięło 45 osób objętych dofinansowaniem)
Młodzież biorąca udział w wyjazdach uczestniczyła m.in. w treningach i grach
kontrolnych piłki siatkowej, tenisa stołowego i piłki nożnej, treningach technicznych
i ogólnorozwojowych oraz w różnego rodzaju wycieczkach.
GLKS Nadarzyn uzyskał również dotację w wysokości 120 000 zł w zakresie
organizacji turniejów i imprez sportowych dla dzieci os 4 lat, młodzieży oraz
dorosłych w piłce siatkowej, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce
koszykowej oraz halowej piłce nożnej z okazji roku Olimpijskiego oraz Mistrzostw
Europy w Piłce Nożnej. Zorganizowano 19 zawodów sportowych na szczeblu
ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym w których wzięło udział około 4 987
osób. W trakcie trwania projektu do Klubu wstąpiło około 100 nowych członków. W
listopadzie Klub otworzył kolejną sekcję tenisa ziemnego i utworzył 4 nowe grupy
naborowe dla najmłodszych siatkarek, piłkarzy oraz tenisistów stołowych.
LKS „Orzeł” Nadarzyn

w 2015 r. uzyskał dotację (w wysokości 50 000 zł)

w zakresie organizacji i szkolenia Judo, a także organizacji imprez rekreacyjnosportowych w szczególności:
– organizacja m.in. turniejów o szczeblu Wojewódzkim, Rejonowym w piłce nożnej
i siatkowej dla dzieci i młodzieży,
- prowadzenie zajęć w piłce siatkowej chłopców oraz organizacja obozu rekreacyjnosportowego.
Klub realizował program szkoleniowy dzieci od 6 do 12 roku życia odpowiadający
wymaganiom 5-6 kyu. W szkoleniu przez 6 miesięcy wzięło udział w sumie 15 osób,.
W obozie siatkarskim wzięło udział 11 chłopców, którzy uczestniczyli również w

zajęciach przez 11 miesięcy. Klub w ciągu całego roku zorganizował 26 imprez
rekreacyjno-sportowych, w których udział wzięło niemal 1 600 osób – zarówno
dzieci jak i dorosłych.
Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” uzyskało
wsparcie, w wysokości 11 456 zł na przygotowanie wypoczynku letniego, w formie
dziennego

udziału

16

dzieci

w

warsztatach

rekreacyjno-wypoczynkowych

z elementami rehabilitacji (w godzinach 10.00-16.00). Dzieci niepełnosprawne
spędzały czas ze zdrowymi rówieśnikami na zajęciach ruchowych, plastycznych na
zabawach połączonych z wychowaniem i nauką. Zajęcia łączyły zabawę z nauką
i wychowaniem. W ostatnich dniach wypoczynku zorganizowano Dzień Integracji, na
który zaproszeni byli wszyscy dobroczyńcy, którzy sami mogli przekonać się o
rezultatach warsztatów. Stowarzyszenie jako jedyna organizacja otrzymała w całości
dotację o jaką wnioskowało. Komisja kierowała się priorytetem pomocy dzieciom
niepełnosprawnym oraz ich opiekunom.
Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN – uzyskał dotację w wysokości 3 660 zł
otrzymał na wypoczynek letni dzieci i młodzieży podczas dwóch obozów
zorganizowanych w Łazach. W obozach uczestniczyło 15 dzieci z terenu Gminy
Nadarzyn trenujących w sekcji karate Klubu w Nadarzynie.
Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków złożył
ofertę na organizację wypoczynku letniego w formie obozu harcerskiego
w miejscowości Pólko nad jeziorem Lipkusz otrzymał dofinansowanie w wysokości
23 600 zł dla 116 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn.
Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie w wysokości 450 000 zł
w zakresie wspierania i upowszechniania kultury poprzez organizację i prowadzenie
orkiestry dętej na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych
instrumentach muzycznych. Jednym z podstawowych zadań Orkiestry OSP Nadarzyn
jest nauka gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży, oprawa muzyczna
i artystyczna uroczystości na terenie Gminy Nadarzyn, reprezentowanie gminy
na konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Orkiestra OSP Nadarzyn
liczy 86 członków z tego 46 osób to dzieci i młodzież ucząca się. W roku 2015
orkiestra brała udział w 50 występach w kraju i zagranicą m.in. Koncert Wielkiej
Orkiestry Świątecznej Pomocy, Koncert z okazji Święta Flagi w Łazienkach
Królewskich z udziałem Prezydenta Polski, koncert z okazji 25-lecia samorządności.

Jako jedyna orkiestra amatorska wzięła udział w Festiwalu Orkiestr Wojskowych
w Warszawie. Zagościli również na Mistrzostwach Polski, Międzynarodowym
Festiwalu w Bułgarii oraz Chinach gdzie zostali wyróżnieni specjalną nagrodą.
Orkiestra OSP Nadarzyn przygotowywała również oprawę muzyczną do wielu
uroczystości państwowych, religijnych i strażackich na terenie Gminy Nadarzyn.
Członkowie orkiestry wzięli udział w sesji nagraniowej do I płyty DVD. Otrzymali
nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego „Zasłużony dla Kultury Polskiej”
Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz umowami,
organizacje, które w drodze konkursów uzyskały dofinansowanie na realizację
działalności pożytku publicznego, złożyły (w ustawowo zakreślonym terminie)
sprawozdania. Sprawozdania corocznie są poddawane kontroli finansowej pod kątem
prawidłowego wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków.

Wójt Gminy Nadarzyn
(-) Janusz Grzyb

