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Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy, działa w oparciu o Urząd Gminy Nadarzyn oraz 

jednostki organizacyjne gminy. W 2016 r. Wójt wydał 116 zarządzeń, do wykonania których 

zobowiązani zostali pracownicy Urzędu Gminy i gminnych jednostek. Przez cały rok przygotowano 

również projekty uchwał (w 2016 r. Rada Gminy obradowała na 11 sesjach, podczas których podjęła 

152 uchwały, w tym: 11 uchwał planistycznych, 34 uchwały finansowe, 17 uchwał statutowo - 

regulaminowych, 4 uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg, 37 uchwał w sprawach geodezyjnych, 16 

uchwał w sprawach nadania nazw ulicom, 12 w sprawach oświaty, kultury i sportu, 11 w sprawach 

ochrony środowiska, 4 w sprawach ochrony zdrowia i opieki społecznej). W Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego opublikowano 52 uchwały dotyczące prawa miejscowego. 

Sekretariat Urzędu Gminy Nadarzyn w 2016 r. odnotował 747 umówionych spotkań Wójta z 

mieszkańcami, przedstawicielami firm i instytucji w różnych sprawach (przy czym w ciągu roku 

odbywały się również spotkania, które nie były wcześniej umawiane). Kancelaria Urzędu Gminy 

Nadarzyn w 2016 roku zarejestrowała 22 749 różnego rodzaju pism (wnioski, podania, informacje, 

faktury), natomiast z urzędu wysłano 33 833 przesyłki (listy zwykłe i polecone). 

 

W 2016 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzono 5 kontroli zewnętrznych, przez: 

1. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszkowie. Kontrolerzy dokonali 

kontroli przestrzegania przepisów określających wymagania sanitarno - higieniczne (w ramach 

zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego, a także w ramach zapobiegania chorobom 

zakaźnym i innym chorobom powodowanym warunkami środowiska oraz ich zwalczania). Po 

przeprowadzonej kontroli budynku urzędu gminy w dniu 19 lutego 2016 r. nie stwierdzono 

nieprawidłowości ani nie wydano zaleceń, uwag, czy też wniosków. 

2. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie. W dniu 23 marca 2016 r. pracownik 

Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Warszawie przeprowadził kontrolę w Urzędzie 

Gminy Nadarzyn w zakresie prowadzenia rejestru wyborców i jego aktualizacji. Kontrola 

wykazała, że rejestr wyborców prowadzony jest prawidłowo oraz aktualizowany rzetelnie i 

zgodnie z obowiązującym prawem, a zabezpieczenia w pomieszczeniach zapewniają właściwą 

ochronę. 

3. Wojewodę Mazowieckiego. Kontrola realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

(polegających na prowadzeniu rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawania zezwoleń na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla 

bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części) przeprowadzona 

została przez inspektorów wojewódzkich – pracowników Oddziału Kontroli I Wydziału 

Kontroli Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie w dniach 1 stycznia - 25 

kwietnia 2016 r.  
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W wystąpieniu pokontrolnym (z 15 lutego 2017 r.) przesłanym do Urzędu Gminy w dniu 20 

lutego br., realizację zadań w wyżej wymienionym zakresie Wojewoda Mazowiecki ocenił 

pozytywnie z nieprawidłowościami i w związku z tym sformułowane zostały zalecenia, w celu 

wyeliminowania nieprawidłowości. Wójt zobowiązany został także do poinformowania 

Wojewody o sposobie wykonania zaleceń, co zostało uczynione. 

4. Regionalną Izbę Obrachunkową. W okresie od 28 kwietnia do 20 lipca 2016 r. w Urzędzie 

Gminy Nadarzyn inspektorzy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie przeprowadzili 

planową kontrolę kompleksowej gospodarki finansowej. Kontrolą objęto okres od dnia 

01.01.2015 r., do dnia 31.12.2015 r.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono nieprawidłowości i sformułowano wnioski 

mające na celu usunięcie tych nieprawidłowości i usprawnienie działalności urzędu. 

Zobowiązano także Wójta Gminy do powiadomienia RIO o wykonaniu wniosków z tego 

wystąpienia, co zostało uczynione. 

5. Archiwum Państwowe w Warszawie. Kontrolę z zakresu: postępowanie z materiałami 

archiwalnymi wchodzącymi w skład państwowego zasobu archiwalnego i dokumentację 

niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w jednostce organizacyjnej do 2015 r. włącznie, 

przeprowadził w dniu 27.10.2016 r. archiwista, pracownik Archiwum Państwowego w 

Warszawie.  

Kontrola dotyczyła realizacji przepisów kancelaryjnych i archiwalnych w zakresie poprawności 

klasyfikacji i kwalifikacji dokumentacji, rejestracji spraw, ich regularnego przekazywania do 

archiwum zakładowego, a także sposobu porządkowania i ewidencjonowania dokumentacji. 

Sformułowano zalecenia pokontrolne mające na celu usunięcie stwierdzonych 

nieprawidłowości 

 

W ramach wewnętrznego audytu przeprowadzono zadania audytowe w zakresie bezpieczeństwa 

informacji w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz w Szkole Podstawowej w Młochowie, a 

także w zakresie funkcjonowania Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury oraz dotacji dla jednostek spoza 

sektora finansów publicznych 

 

W 2016 r. Komisja Przetargowa przeprowadziła 30 postępowań przetargowych, w tym 13 na roboty 

budowlane (o wartości 2 423 039,88 zł netto) i 17 postępowań na usługi (o wartości 6 476 214,81 zł 

netto).  

 

W archiwum zakładowym przechowywana jest dokumentacja wytworzona przez Urząd Gminy, 

Wójta i Radę Gminy. W roku 2016 regularnie przyjmowano do archiwum dokumentację zakończonych 

spraw przekazaną przez referaty i samodzielne stanowiska Urzędu Gminy, w związku z czym zasób 

archiwalny urzędu powiększył się o akta kat. B 10 (2,5 mb), akta kat. B 5 (7,5 mb) oraz akta kat. A (2 
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mb). Oprócz dokumentacji wytworzonej przez Urząd i Radę Gminy w archiwum zdeponowane są np.: 

akta nieistniejącego już Zakładu Usług Komunalnych w ilości 96 mb oraz akta USC w ilości 16 mb, a 

także dokumenty niearchiwalne z wyborów samorządowych i parlamentarnych w łącznej ilości 40 mb.  

 

 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. 

W roku 2016 stowarzyszenie zajmowało się wdrażaniem Lokalnej Strategii Rozwoju na obszarze gmin 

wchodzących w skład LGD, a także realizowano Plan komunikacji i Plan szkoleń. Pozyskano też 

pierwsze środki (łącznie 7 911 000 PLN do wykorzystania w ciągu trzech lat, w ramach inicjatywy 

LEADER objętej Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 na lokalny rozwój trzech 

gmin). W Urzędzie Marszałkowskim podpisana została np.: „Umowa o przyznaniu pomocy” w ramach 

działania „LEADER” poddziałanie 19.4 – „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” 

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich w latach 2014 – 2020. 

Ogłoszono także nabór wniosków o udzielenie wsparcia w ramach poddziałania „Wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego 

Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Poddziałanie 19.2 wsparcie na 

wdrażanie operacji w ramach LSR, przedsięwzięcie 1.1.3 – inwestycje w niekomercyjną infrastrukturę 

turystyczną bądź rekreacyjną generujące powstanie nowych miejsc pracy. 

 

Od 2015 r. na terenie Gminy Nadarzyn działa Młodzieżowa Rada Gminy oraz Rada Seniorów. W 

2016 r. zakończyła się I kadencja Młodzieżowej Rady Gminy Nadarzyn i odbyły się wybory do Rady II 

kadencji. Nie przeszkodziło to jednak w działalności Rady, w kontynuowaniu współpracy z 

Młodzieżową Radą Gminy Baranów oraz Radą Seniorów Gminy Nadarzyn. 

Rada Seniorów Gminy Nadarzyn w 2016 r. obradowała na czterech posiedzeniach. Radni 

zainicjowali powołanie Stowarzyszenia Rady Seniorów „Lepsze Jutro”, przyjęli statut tego 

stowarzyszenia i poczynili starania zmierzające do jego zarejestrowania. Na posiedzenia Rady 

Seniorów (poczynając od listopada 2015 r.) zapraszani byli: komendant Straży Gminnej, Dyrektor 

SPGZOZ, Dyrektor NOK oraz radca prawny, którzy m.in. przybliżyli Radnym zakres działań 

poszczególnych jednostek, jak również możliwości współpracy, ofertę dla Seniorów oraz prawne 

aspekty funkcjonowania rady. 



 5

Przedstawiciele Rady Seniorów czynnie uczestniczyli w zajęciach organizowanych przez NOK, 

nadarzyński Uniwersytet Trzeciego Wieku czy Bibliotekę oraz w gminnych uroczystościach, np. w 

obchodach Święta Niepodległości 11 listopada, w różnorodnych konferencjach, debatach, szkoleniach 

czy spotkaniach dotyczących Rad Seniorów oraz wsparcia osób starszych (m.in. w I obradach Sejmiku 

Senioralnego Województwa Mazowieckiego, w konferencji Rady seniorów – partnerstwo z 

samorządami oraz w  spotkaniu „Targowisko Wiedzy – sieci wsparcia dla osób starszych”). 

W ramach Uniwersytetu Trzeciego Wieku w 2016 r. odbyło się 14 wykładów monograficznych a 

także wykłady cykliczne (vademecum konstytucyjne – 6; filozofia – 7; prawo – 3; historia sztuki – 8) 

oraz liczne zajęcia stałe, w tym m.in.: język angielski czy zajęcia komputerowe. Zapisanych studentów 

w roku szkolnym 2015/2016 było 82, natomiast w roku 2016/2017 – 75. 

 

Z prowadzonego przez Urząd Gminy programu lojalnościowego „Karta Nadarzyniaka”, w 2016 r. 

korzystało ok. 1600 osób. W ramach programu kartę może otrzymać każda dorosła osoba mieszkająca 

na terenie gminy i płacąca podatki w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie; posiadacz karty uprawniony 

jest do atrakcyjnych rabatów oferowanych przez partnerów programu. Do programu przystąpiło ponad 

60 partnerów – sklepy, punkty usługowe, jednostki organizacyjne. Na podstawie podpisanego w 2014 

r. porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, posiadacze Karty Nadarzyniaka 

korzystający z transportu miejskiego otrzymują dodatkowe zniżki - różnicę w kosztach pokrywa Gmina 

Nadarzyn (w ciągu 2016 roku z tej formy zniżek korzystało średnio miesięcznie ok 128 osób, 

właścicieli kart ZTM; Gmina z tego tytułu ponosiła średnio miesięcznie ok. 1 274 zł kosztów). 

Na koniec 2016 r. z systemu powiadamiania SMS-owego korzystało niemal 1000 użytkowników. 

W 2016 r. na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono 5 konkursów, w tym 

na wypoczynek letni (4 oferentów złożyło dokumenty i otrzymało dotacje na ten cel); w zakresie 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu (w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego sekcji żeńskiej i 

męskiej, biegów przełajowych, koszykówki, siatkówki i sportów walki a także w zakresie judo oraz 

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych); w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, sztuki, 

ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego wspieranie i upowszechnianie kultury poprzez 

organizację i prowadzenie orkiestry dętej na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i 

perkusyjnych instrumentach muzycznych; w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 

zakresie organizacji turniejów i imprez rekreacyjno-sportowych dla dzieci od lat 4, młodzieży oraz 

dorosłych w piłce siatkowej, tenisie ziemnym, tenisie stołowym, piłce nożnej, piłce koszykowej oraz 

halowej piłce nożnej w roku Olimpijskim oraz w roku Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej. 

Ponadto, poza konkursem (tzw. małe granty), dotacje przyznano 4 organizacjom pozarządowym (4 nie 

udzielono ze względu m.in. na  nie dotrzymanie terminów złożenia oferty i rozpoczęcia zadania, z 

powodu ogłoszonego w danym zakresie konkursu, czy braku środków w budżecie). 
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BUDŻET GMINY 

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2016 rok po uwzględnieniu zmian dokonanych w  

2016 roku przewidywał realizację dochodów w wysokości 94 135 268,41 zł, które na dzień 31.12.2016 

r. zostały wykonane w  kwocie  93 652 595,21 zł,  co stanowi 99,49  planu. W budżecie 2016 dochody 

własne stanowiły ponad 71%, dotacje: niemal 13%, a ponad 15% - subwencje.  

W strukturze wykonanych dochodów w 2016 r. największy udział  tj. 25,80 %  stanowiły 

dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Drugim co do wielkości źródłem dochodów 24,86% były 

wpływy z udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Znaczący wpływ miały środki 

pochodzące z części oświatowej subwencji ogólnej 15,55%, dotacji na zadania zlecone i własne gmin 

12,84%, a także podatku od środków transportowych 6,61%. 

W celu zmniejszenia stanu zaległości z tytułu podatków i opłat lokalnych w 2016 r wystawionych 

zostało 1 889 upomnień oraz  904  tytuły wykonawcze, które zostały przekazane do urzędów skarbowych 

celem windykacji należności budżetowych.  W przypadku 5 podatników należności z tytułu podatków 

zostały zabezpieczone ustanowieniem hipoteki przymusowej zwykłej. Ponadto wystawiono 155 wezwań 

do zapłaty z tytułu nieuregulowanych należności za użytkowanie wieczyste nieruchomości. 

Plan wydatków uchwalony i wprowadzony na dzień 01.01.2016 r. z uwzględnieniem zmian 

dokonanych w 2016 r. zamknął się kwotą 101 549 177,41 zł,  i na dzień 31.12.2016 r. został 

zrealizowany w wysokości 96 903 540,53 zł, co stanowi 95,43% planu. 

Wydatki bieżące - wykonano w kwocie  74 879 503,52 zł,  co stanowi 77,27% ogółem zrealizowanych 

wydatków, wydatki majątkowe (zadania i zakupy inwestycyjne) wykonano w kwocie 22 024 037,01 zł, 

co stanowi 22,73% ogółem zrealizowanych wydatków.  

W rozbiciu na poszczególne działy klasyfikacji budżetowej realizacja wydatków bieżących 

w 2016 r. przedstawiała się następująco: 

W dziale 010 „Rolnictwo i łowiectwo” - 215 223,66 zł (na powyższą kwotę złożyły się  m.in.  zwrot 

części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji 

rolnej przez producentów rolnych). 

W dziale 600 „Transport i łączność” - 2 955 675,19 zł (w tym m.in. remonty i bieżące utrzymanie 

dróg gminnych gruntowych i asfaltowych oraz poboczy; wymiana i naprawa znaków, przystanków i 

tablic; dotacje na zadania bieżące - tj. zgodnie z porozumieniem między Gminą Nadarzyn a Miastem 

Stołecznym Warszawa na realizację usług przewozowych liniami autobusowymi – 1 357 796,00 zł).  

W dziale 700 „Gospodarka mieszkaniowa” - 1 413 300,02 zł (remonty i bieżące utrzymanie 

budynków komunalnych; odszkodowania na rzecz osób fizycznych w związku z przejęciem gruntów 

pod drogi gminne; usługi geodezyjno-kartograficzne, ogłoszenia prasowe; opłaty za wieczyste 

użytkowanie gruntów).  

W dziale 710 „Działalność usługowa” - 12 112,40 zł (wyceny wzrostu wartości nieruchomości - 

operaty szacunkowe oraz publikacja ogłoszeń).  
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W dziale 750 „Administracja publiczna” - 8 045 849,93 zł (m.in. wydatki na remonty, konserwacje i 

bieżące utrzymanie budynku urzędu gminy; dotacje na zadania bieżące dla Powiatu Pruszkowskiego w 

związku z prowadzeniem w budynku Urzędu Gminy Nadarzyn Wydziału Komunikacji, dla organizacji 

pożytku publicznego na realizację zadań zleconych przez Gminę Nadarzyn; diety radnych Gminy, 

świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy; na wynagrodzenia i 

składniki od nich naliczane). 

W dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz 

sądownictwa” - 11 596,33 zł (wydatki związane były z przygotowaniem i przeprowadzeniem 

wyborów uzupełniających do Rady Gminy Nadarzyn oraz prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru 

wyborców). 

W dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” - 1 873 577,95 zł (m.in. 

utrzymanie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy poprzez 

zakup paliwa, naprawy i konserwację sprzętu p.poż., ubezpieczenia, zakup sprzętu i umundurowania, 

zakup energii elektrycznej i gazu oraz na bieżące funkcjonowanie Straży Gminnej; rekompensaty za 

służby ponadnormatywne dla policjantów i pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników do spraw 

administracyjno-biurowych (sekretarek); dotacja na zadania bieżące dla Orkiestry OSP Nadarzyn; 

ekwiwalenty za pożary, świadczenia wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy, a także wynagrodzenia oraz składniki od nich naliczane dla pracowników Straży Gminnej, 

konserwatorów OSP, pracowników ds. zarządzania kryzysowego). 

W dziale 757 „Obsługa długu publicznego” - 1 333 044,42 zł (wartość zapłaconych odsetek o 

zaciągniętych kredytów i pożyczek). 

W dziale 758 „Różne rozliczenia” - 8 064 539,76 zł (Gmina Nadarzyn wpłaciła do budżetu państwa, 

w części równoważącej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego kwotę 8 060 886,00 

zł. Pozostałą kwotę 3 653,76 zł stanowią prowizje od operacji bankowych). 

W dziale 801 „Oświata i wychowanie”  - 28 150 333,26 zł (m.in. wydatki na funkcjonowanie i 

bieżące utrzymanie placówek szkolnych i przedszkoli, wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały 

edukacyjne i ćwiczeniowe, organizację dowozu uczniów do szkół, dokształcanie nauczycieli; dotacje 

dla niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dotacje dla innych gmin jako refundacja kosztów 

pobytu dzieci z Gminy Nadarzyn w publicznych jednostkach systemu oświaty; świadczenia na rzecz 

osób fizycznych - wynikające z Karty Nauczyciela, wynikające z przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wydatki na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane dla 

pracowników szkół i przedszkoli publicznych oraz Gminnego Zespołu Oświatowego;).  

W dziale 851 „Ochrona zdrowia” - 273 266,35 zł (przede wszystkim są to wydatki związane z 

realizacją zadań statutowych tj. organizacją i przeprowadzeniem zdrowotnych programów 

profilaktycznych dla mieszkańców Gminy, refundacją kosztów pielęgniarki szkolnej, realizacją zadań 

związanych z gminnym programem profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 

narkomanii). 
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W dziale 852 „Pomoc społeczna” - 11 770 776,37 zł (m.in. refundacja kosztów pobytu dzieci 

w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, refundacja kosztów pobytu mieszkańców gminy w 

Domach Pomocy Społecznej, wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą administracyjną 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; świadczenia na rzecz osób fizycznych /10 230 927,41 zł/ tj. 

świadczenia wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 plus, świadczenia opiekuńcze, świadczenia 

alimentacyjne, zasiłki rodzinne, jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka, składki 

na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej 

oraz niektóre świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, a także wynagrodzenia i składniki od nich naliczane). 

W dziale 853 „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” - 1 006 238,05 zł - związane z 

bieżącym funkcjonowaniem Gminnego Żłobka Nr 1 „Zaczarowany Ogród”.  

W dziale 854 „Edukacyjna opieka wychowawcza” - 1 323 541,70 zł (wydatki na zadania statutowe 

związane z bieżącym funkcjonowaniem świetlic szkolnych oraz GODM „Tęcza”; stypendia socjalne i 

naukowe dla uczniów, wydatki wynikające z Karty Nauczyciela, a także wynagrodzenia i składniki od 

nich naliczane dla pracowników świetlic szkolnych oraz Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowe 

"Tęcza"). 

W dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” - 2 960 819,18 zł (wydatki na 

remont, konserwacja oraz bieżące utrzymanie gminnej sieci kanalizacyjnej, opłaty za umieszczenie 

urządzenia w pasie drogowym, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu gminy 

Nadarzyn; sprzątanie wiat przystankowych, utrzymanie zieleni, oświetlenie ulic, serwis przenośnych 

sanitariatów, odławianie bezdomnych zwierząt oraz zapewnienie im miejsca w schroniskach, opieka 

weterynaryjna, a także wynagrodzenia i składniki od nich naliczane). 

W dziale 921 „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” - 2 453 787,08 zł (wydatki związane z 

remontami, konserwacją i bieżącym utrzymaniem parku w Młochowie; dotacje dla Biblioteki 

Publicznej w Nadarzynie oraz Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury, a także wynagrodzenia i składniki od 

nich naliczane). 

W dziale 926 „Kultura fizyczna” ” - 3 015 821,87 zł (wydatki związane z bieżącym 

funkcjonowaniem Gminnego Ośrodka Sportu, dzierżawa gruntów pod siłownie zewnętrzne, bieżące 

utrzymanie obiektu „Orlik” w Ruścu; dotacje dla Gminnego Ludowego Klubu Sportowego oraz Klubu 

Sportowego „Orzeł”; świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia sportowe oraz wydatki 

wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także wynagrodzenia i 

składniki od nich naliczane). 

Wydatki maj ątkowe 

W roku 2016 z wykonanych wydatków ogółem w kwocie 96 903 540,53 zł, na wydatki 

majątkowe (zakupy, zadania inwestycyjne i dotacje majątkowe) została przeznaczona kwota 

22 024 037,01 zł (co stanowi 22,73% wszystkich wydatków). Wśród zakupów i zadań inwestycyjnych 

zrealizowanych w 2016 r. należy wyszczególnić: 
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Wydatki maj ątkowe w zakresie rolnictwa i łowiectwa - 632 947,35 zł (na powyższą wartość złożyły 

się zadania z zakresu zaopatrywania mieszkańców gminy w wodę, tj. budowa wodociągu w Kajetanach 

w ulicy Czarny Las od ulicy Rolnej; projekt fragmentu wodociągu w ul. Czarny Las oraz w ul. 

Klonowej w Kajetanach; rozbudowa gminnej sieci wodociągowej). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie transportu i łączności - 2 732 950,33 zł (w tym zakresie 

zrealizowano wydatki m.in. na: budowę chodników w: Nadarzynie, Walendowie, Ruścu i Strzeniówce; 

budowę nakładek bitumicznych i nawierzchni brukowych /w: Wolicy, Krakowianach, Starej Wsi, Woli 

Krakowiańskiej, Nadarzynie oraz w Ruścu/; budowę ścieżek rowerowych na terenie Gminy Nadarzyn 

w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego; 

dokumentację projektowo-kosztorysową budowy dróg gminnych i przebudowy dwóch skrzyżowań 

dróg w formie rond kompaktowych a także chodników; projekty i wytyczanie dróg i chodników na 

terenie gminy; zakup i montaż wiat przystankowych w Walendowie i Wolicy oraz wiaty na rowery - w 

Starej Wsi). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie gospodarki mieszkaniowej - 952 500,00 zł, (zakup działki w 

Wolicy pod budowę kompleksu kulturalno-oświatowego). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie administracji publicznej - 1 778 164,15 zł (m.in. koszty związane 

jeszcze z budową budynku Urzędu Gminy oraz m.in. modernizacja monitoringu urzędu; zakup 

odśnieżarki na potrzeby urzędu; oprogramowania komputerowego). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej - 

139 837,65 zł (m.in. zakup: nożyc hydraulicznych i rozpieracza hydraulicznego dla OSP Nadarzyn; 

sprzętu ratowniczo-gaśniczego; wentylatora oddymiającego dla OSP Młochów; zestawu ratownictwa 

hydraulicznego Holmatro (OSP); zakup samochodu na potrzeby Straży Gminnej w Nadarzynie). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie oświaty i wychowania - 5 536 813,18 zł (m.in. koncepcja budowy 

świetlicy i stołówki przy SP Nadarzyn; dokumentacja projektowa i budowa budynku Szkoły 

Podstawowej i Gimnazjum z halą sportową w Ruścu oraz zagospodarowanie terenu).  

Wydatki maj ątkowe w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska - 7 618 966,00 zł (w 

tym: projekty oraz budowa kanalizacji - Szamoty, Kajetany, Strzeniówka, Rusiec, Kajetany, Nadarzyn; 

budowa kolektora tłocznego w Starej Wsi; rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kostowcu wraz z 

budową kanalizacji sanitarnej w granicy pasa drogowego drogi krajowej nr 8; rozbudowa oczyszczalni 

ścieków w Nadarzynie; budowa oczyszczalni ścieków i kanalizacji w Wolicy; projekty i budowa 

oświetlenia w Urzucie, Krakowianach, Młochowie, Starej Wsi, Szamotach, Strzeniówce, Nadarzynie, 

Wolicy, Rozalinie, Walendowie, Ruścu, Kajetanach, Woli Krakowiańskiej). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego - 2 434 597,34 zł (m.in. 

budowa budynku świetlicy w Parolach; koncepcja budowy budynku świetlicy wraz z 

zagospodarowaniem terenu w zakresie małej architektury i budowy boiska sportowego dla wsi 

Kajetany; rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy w Urzucie; kompleksowe opracowanie 



 10

dokumentacji projektowo-kosztorysowej adaptacji istniejącego pałacu i oficyny w zespole pałacowo-

parkowym w Młochowie). 

Wydatki maj ątkowe w zakresie kultury fizycznej - 197 261,01 zł (m.in. zakup sprzętu sportowego 

oraz sprzętu do siłowni w hali widowiskowo-sportowej GOS w Nadarzynie; budowa placu zabaw w 

Ruścu; doposażenie placów zabaw w Starej Wsi i w Krakowianach; koncepcja zagospodarowania 

terenu – Pastewnik w Nadarzynie oraz działki 513, 514 w Wolicy). 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI BUD ŻETU 

W 2016 roku Referat Realizacji Budżetu wykonywał zadania związane z obsługą finansową 

budżetu gminy w następujących zakresach: 

Realizacja budżetu Gminy Nadarzyn - przygotowywanie projektów Uchwał Rady Gminy w sprawie 

zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2026; przygotowywanie projektów Zarządzeń Wójta Gminy Nadarzyn w 

sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy oraz w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2016-2026; przygotowywanie projektów Uchwał Rady Gminy w sprawie 

zaciągnięcia pożyczek ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej; wnioskowanie do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o wystawienie opinii. 

Księgowość Budżetu Gminy - prowadzenie księgowości Budżetu Gminy (w rejestrach: Budżet 

Gminy, Fundusz alimentacyjny, Przygotowanie zawodowe); prowadzenie rachunku pomocniczego 

„Opłaty komunikacyjne” - do rozliczania opłat w związku z prowadzeniem w Urzędzie Gminy 

Nadarzyn filii wydziału komunikacji; 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 należnych jednostkom samorządu terytorialnego; ewidencja i rozliczanie dochodów 

należnych budżetowi państwa: fundusz alimentacyjny i udostępnianie danych adresowych; 

sporządzanie jednostkowych i zbiorczych sprawozdań budżetowych Gminy Nadarzyn (miesięczne, 

kwartalne i roczne) – m.in. z wykonania planu dochodów budżetowych, z wykonania wydatków 

budżetowych, o stanie należności, o stanie zobowiązań, o nadwyżce/deficycie, z wykonania dochodów 

podatkowych, o stanie środków na rachunku bankowym.   

Księgowość Urzędu Gminy – m.in. prowadzenie księgowości (w rejestrach: wydatki urzędu, depozyt, 

ZFŚS oraz programów i projektów: „POIG – wykluczenie cyfrowe”, „Maluch - 2016”, „Zintegrowane 

Inwestycje Terytorialne”, „Wsparcie dla uczniów Gminy Nadarzyn”); księgowanie dokumentów 

związanych z bieżącym funkcjonowaniem gminy (251 raportów kasowych; 637 wyciągów bankowych; 

329 poleceń księgowania; 3 053 faktur kosztowych; 189 not księgowych; 236 umów; 12 deklaracji 

ZUS DRA; 26 dokumentów planu. Suma dokonanych księgowań: 4 721 dokumentów księgowych tj.  
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29 291 pozycji dekretacji). Analiza i uzgodnienia  kont rozrachunkowych; Ewidencja środków 

trwałych i wyposażenia; Przygotowanie wniosków (w części finansowej) o wypłatę przyznanych 

dotacji ze środków Unii Europejskiej; Przygotowanie wniosków i rozliczenia pożyczek pozyskanych z 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Monitoring realizacji budżetu 

w zakresie ponoszonych wydatków (terminowość) – przestrzeganie  zasady dyscypliny budżetowej; 

Sporządzanie okresowych sprawozdań budżetowych i statystycznych. 

Sprawy związane z wynagrodzeniami pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych oraz 

osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia - przeciętna liczba zatrudnionych w 2016 roku 

wynosiła 436 osób (oświata, Urząd Gminy oraz osoby zatrudnione przy robotach publicznych). W tym 

zakresie prowadzono m.in. comiesięczne naliczanie wynagrodzeń z uwzględnieniem wszelkich zmian 

płacowych, sporządzanie list płac do kasy oraz przelewów na konta osobiste pracowników, naliczanie 

świadczeń z tytułu choroby i macierzyństwa; Comiesięczne rozliczenia z Urzędem Skarbowym, 

terminowe sporządzanie przelewów podatku dochodowego; Comiesięczne sporządzanie list na wypłatę 

diet dla radnych i sołtysów; Sporządzanie sprawozdań kwartalnych oraz rocznego z wynagrodzeń 

pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy; Naliczanie 

ZFŚS dla Urzędu Gminy oraz dla poszczególnych jednostek; Sporządzanie list na wypłatę świadczeń 

socjalnych oraz wynagrodzenia urlopowego dla pracowników oświaty; Wypełnianie wszelkich 

zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń pracowników: do banku, do GOPS-u i inne; Przygotowywanie 

informacji do sprawozdań SIO dla poszczególnych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń 

pracowników. 

Obsługa kasowa Urzędu Gminy i jednostek podległych - w 2016 roku przyjęto do kasy tytułem 

dochodów budżetu gminy kwotę 1 859 293,00 zł (w tym jednostek budżetowych 73 296,00 zł) oraz 

dokonano wypłat na kwotę ogółem 1 261 806,00 zł (w tym jednostek budżetowych 327 584,00 zł). 

Ponadto prowadzono m.in. codzienne sporządzanie raportów kasowych urzędu gminy oraz jednostek 

budżetowych,  łącznie 1 203  raporty (19 416 pozycji księgowych); prowadzono księgi druków ścisłego 

zarachowania, w tym ewidencji czeków gotówkowych; prowadzono kasę fiskalną a także obsługę 

kasową Filii Powiatu Pruszkowskiego w zakresie wydziału komunikacji (do kasy przyjęto i 

odprowadzono gotówkę w kwocie 647 150,00 zł - 4 749 pozycje księgowe, w zakresie komunikacji 

sporządzono 239 raportów kasowych). 

Opracowywanie Budżetu Gminy Nadarzyn na  2017 rok – przygotowanie projektu budżetu na rok 

2017 oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2017-2026  (wraz z 

niezbędną procedurą, w tym: projekty zarządzeń Wójta, przekazywanie do Rady Gminy oraz RIO). 

Sprawozdawczość – sporządzanie różnorodnych sprawozdań budżetowych w okresach miesięcznych i 

kwartalnych oraz sprawozdania półroczne i roczne z częściami opisowymi (m.in.: o dochodach, 

wydatkach, nadwyżce/deficycie,  należnościach i zobowiązaniach, do Krajowego Biura Wyborczego z 

dotacji otrzymanych na zadania zlecone w zakresie wyborów samorządowych, do Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego z dotacji otrzymanych na zadania z zakresu administracji rządowej, do GUS w 
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zakresie inwestycji, środków trwałych, do Kuratorium Oświaty z przyznanych dotacji, z  

gospodarowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska, z realizacji przedsięwzięć ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, bilansów organu i jednostki).  

Dyspozycja środkami pieniężnymi – m.in. sprawdzanie dokumentów pod względem formalnym i 

rachunkowym, akceptacja dokumentów do wypłaty gotówkowej oraz do zapłaty przelewem 

bankowym, przygotowywanie i realizacja przelewów bankowych (wszelkie transakcje związane z 

realizacją umów, porozumień itp.) oraz przelewów dotyczących spłat kredytów, pożyczek i odsetek z 

nimi związanych. 

Obsługi umów kredytów i pożyczek - sporządzanie kwartalnych sprawozdań do banków 

obsługujących kredyty i pożyczki, sporządzanie rozliczeń z wykorzystania udzielonych kredytów i 

pożyczek. 

Obsługa Urzędu Gminy - prowadzenie rejestru umów w EZD (w 2016 roku zrejestrowano 1 030 

umów), prowadzenie rejestru faktur, księgowanie faktur kosztowych w programie księgowym firmy 

„Info – system” (3 035 sztuk). 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI PODATKÓW I OPŁAT 

W 2016 roku Referat Realizacji Podatków i Opłat wykonywał zadania związane z budżetem, tj. 

wystawianie faktur (łącznie 732 faktury z tytułu m.in. płatności za dzierżawę, wynajem, ogłoszeń i 

reklamy, sprzedanych biletów PKS); monitorowanie terminowości zapłaty za wystawione faktury; 

wystawianie wezwań do zapłaty oraz not odsetkowych; przygotowywanie i wysyłanie potwierdzeń 

salda na koniec roku kalendarzowego; księgowanie raportów kasowych dotyczących dochodów Gminy 

oraz kontrola poprawności raportów kasowych i zgodności z dziennymi kontrolkami księgowań w 

KSZOB (w 2016 r.  zaksięgowano 246 raportów kasowych); prowadzono m.in. księgowanie faktur, not 

odsetkowych; księgowanie wyciągów bankowych, raportów kasowych dotyczących rachunku Mandaty 

i Kary współpracowano w zakresie uzgodnień z pracownikiem dokonującym księgowań analitycznych 

w programie e-mandat.   

W zakresie wymiaru podatków ustalano m.in. wymiar podatku od środków transportowych na 

podstawie deklaracji (336 szt.) oraz dla nowych pojazdów (250 szt.), wymiar podatków lokalnych 

(nieruchomość, leśny, rolny - łącznie 488 deklaracji + 142 korekty). Ponadto m.in. prowadzono 

kontrole podatkowe, oględziny nieruchomości, a także sporządzano ankiety i sprawozdania zewnętrzne 

(RIO, UOKiK, Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Rolnictwa). 

Wystawiono łącznie m.in.: 11 000 decyzji wymiarowych; 215 decyzji korygujących wymiar podatku; 

w 640 przypadkach dokonano zmian powierzchni działek i gospodarstw zgodnie z decyzjami Starostwa 

Powiatowego w Pruszkowie. 

W zakresie księgowości podatkowej prowadzono m.in. księgowanie wpłat dotyczących podatków od 

nieruchomości, podatku leśnego i rolnego osób fizycznych i prawnych od środków transportowych 
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oraz opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy; rozliczanie kwitariuszy podatkowych za I, II, III i IV 

ratę podatku; prowadzono rejestr kwitariuszy podatkowych; comiesięczne rozliczanie opłaty targowej; 

uzgodnienia kont analitycznych podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego transportowego (zarówno-

osoby prawne jak i fizyczne). 

W zakresie egzekucji zaległości podatkowych prowadzono ewidencję pism przychodzących i 

wychodzących, upomnień oraz tytułów wykonawczych w zakresie podatków, opłat oraz mandatów 

nałożonych przez Straż Gminną. Wystawiano upomnienia i wezwania do zapłaty za zaległości w 

podatku od nieruchomości osób fizycznych, osób prawnych, podatku od środków transportowych, 

wieczystego użytkowania gruntów opłat lokalnych renty planistycznej (1374 szt.). Ponadto wystawiono 

670 administracyjnych tytułów wykonawczych (podatek od osób fizycznych oraz prawnych, opłaty 

lokalne, podatek transportowy, mandaty).  

Dodatkowo m.in. przygotowywano wnioski o wpis w księdze wieczystej oraz dokonanie czynności 

wpisowych w Sądzie Rejonowym w Pruszkowie VI Wydział Ksiąg Wieczystych; aktualizowano tytuły 

wykonawcze (zapłata, zawieszenie-odroczenie, przedawnienie, rozłożenie na raty), zapytania o stan 

prowadzonej egzekucji i informacje o zobowiązanym i jego majątku; sporządzano wykazy zaległości 

podatkowych dla komorników sądowych oraz przygotowywano dokumentację niezbędną do 

przeprowadzenia egzekucji sądowej prowadzonej  przez Kancelarię. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE POZYSKIWANIA FUNDUSZY ZEWN ĘTRZNYCH 

W 2016 roku złożono 21 wniosków (wraz z niezbędnymi załącznikami) o dofinansowanie z 

funduszy zewnętrznych. Były to wnioski złożone m.in.: do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego; 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; Ministerstwa Sportu i Turystyki; 

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego oraz Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 

Programów Unijnych. Łącznie pozyskano niemal 5 913 000 zł (z czego: 4 505 434,26 zł na budowę 

sieci dróg rowerowych w gminie w ramach ZIT natomiast 1 003 614,72 zł na projekt „szansa dla 

uczniów Gminy Nadarzyn”).  

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE GEODEZJI I GOSPODARKI NIERUCHOMO ŚCIAMI 

Referat Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami podejmował działania m.in. w zakresie 

użytkowania wieczystego - wydawano decyzje w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności nieruchomości dla osób fizycznych oraz aktualizowano wykaz 

użytkowników wieczystych, wprowadzano dane dotyczące użytkowania wieczystego do systemu 

„użytkowanie”. 

W zakresie ustanawiania służebności prowadzono postępowania (13) dotyczące ustanowienia 

służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Nadarzyn. 
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W zakresie zezwoleń na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach 

urządzeń technicznych - prowadzono 30 postępowań w sprawie zezwolenia na lokalizację i 

umieszczenie urządzeń w drogach stanowiących własność i pod zarządem Gminy Nadarzyn nie 

stanowiących dróg publicznych (w tym wydano 20 umów na lokalizację i umieszczenie urządzeń w 

drogach wewnętrznych). 

W zakresie nabywania mienia na rzecz Gminy: w sprawie nabycia w drodze darowizny na rzecz Gminy 

Nadarzyn działek drogowych - rozpoczęto 7 postępowań, które nie zostały zakończone; 4 

postępowania zakończono, a 3 postępowania kontynuowano; kontynuowano 1 sprawę dotyczącą 

nabycia na rzecz Gminy Nadarzyn nieruchomości zgodnie ustawą z dnia 10 maja 1990r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

(komunalizacja). Ponadto złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia na rzecz 

Gminy Nadarzyn 1 nieruchomości zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 maja 1990r. Przepisy 

wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych 

(komunalizacja), a także złożono 13 wniosków do Wojewody Mazowieckiego w sprawie nabycia na 

rzecz Gminy Nadarzyn 14 nieruchomości zgodnie z art. 73 ustawy z dnia 13 października 1998r. 

Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną. 

 Prowadzono także działania zmierzające do zbycia mienia komunalnego: prowadzono 4 postę-

powania w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn, 4 

postępowania w sprawie sprzedaży bezprzetargowej nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Nadarzyn oraz postępowanie w sprawie zbycia udziału należącego do Gminy Nadarzyn w 

nieruchomości położonej w Pruszkowie przy ul. Łączniczek 7 na rzecz Powiatu Pruszkowskiego. 

 W zakresie najmu, dzierżawy i użyczenia nieruchomości kontynuowano: 13 postępowań 

dotyczących najmu oraz 10 dotyczących dzierżawy nieruchomości stanowiących własność Gminy 

Nadarzyn (w tym przygotowywano i zawierano nowe umowy dzierżawy z dotychczasowymi 

dzierżawcami). Kontynuowano 3 postępowania w sprawie dzierżawy oraz 1 postępowanie dotyczące 

najmu na rzecz Gminy Nadarzyn. Wszczęto 9 postępowań w sprawie dzierżawy gruntów stanowiących 

własność Gminy Nadarzyn i przygotowano oraz zawarto 8 umów dzierżawy. Wszczęto 2 postępowania 

dotyczące najmu nieruchomości stanowiących własność Gminy Nadarzyn i przygotowano oraz zawarto 

2 umowy najmu. Przygotowano i zawarto 4 umowy użyczenia nieruchomości stanowiących własność 

Gminy Nadarzyn 

Ponadto m.in. wszczęto 33 postępowania o regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych, 

przygotowano 17 projektów uchwał w sprawie nadania nazw ulicom (oraz wykonywano wszelkie 

czynności z tym związane np. zmiana adresów dla nowych ulic, wysłanie informacji o zmianie do 

ewidencji ludności i GUS-u); regulowano numerację porządkową (wydano 228 zaświadczeń o nadaniu 

numerów porządkowych); kopie zaświadczeń wysyłano do Starostwa Powiatowego; aktualizowano 

wykaz numerów porządkowych; prowadzono aktualizację map z nazewnictwem ulic i numeracją 

porządkową. W zakresie podziałów geodezyjnych gruntów oraz rozgraniczeń prowadzono 80 
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postępowań o wydanie postanowienia w sprawie podziału nieruchomości; wydano 72 decyzje 

zatwierdzające podział nieruchomości. Ponadto prowadzono 11 spraw dotyczących wypłacenia 

odszkodowania na rzecz osób fizycznych (lub prawnych) za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy 

Nadarzyn; oraz 64 sprawy dotyczące wypłacenia odszkodowania na rzecz Gminy Nadarzyn na mocy 

decyzji Wojewody Mazowieckiego za nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w wyniku 

decyzji ZRID. Przygotowano 7 oświadczeń Wójta Gminy Nadarzyn w sprawie nieskorzystania z prawa 

pierwokupu nieruchomości.  

Do Referatu Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami w 2016 r. wpłynęło łącznie 1217 spraw. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE ROLNICTWA, OCHRONY ŚRODOWISKA  

I GOSPODARKI 

Rolnictwo – prowadzono stałą współpracę z MODR w Warszawie. Prowadzono postępowania 

administracyjne w sprawie zagrożenia pożarowego na gruntach nadmiernie zachwaszczonych; 

przekazywano informacje rolnikom w sprawie OC (przeprowadzono kontrole w sprawie OC rolników i 

ubezpieczenia budynków). Zlecono przeprowadzenie badań technicznych opryskiwaczy. Prowadzono 

ścisłą współpracę z GSWM Nadarzyn oraz sołtysami i radami sołeckimi w realizacji zadań przyjętych 

przez Komisję Rolną i Ochrony Środowiska oraz współdziałano z Biurem Powiatowym ARiMR w 

Pruszkowie (z siedzibą w Piastowie) w zakresie wdrażania systemu identyfikacji i rejestracji zwierząt 

oraz dopłat bezpośrednich dla rolnictwa i planów rozwoju obszarów wiejskich 

Ochrona środowiska – w tym zakresie prowadzono m.in.: organizację i nadzór odbioru padliny 

zwierzęcej z terenu gminy do Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie (łącznie 

nadzorowano odbiór 73 zwierząt padłych); prowadzono postępowania i przygotowano decyzje 

dotyczące zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów (dla osób fizycznych i prawnych), przygotowano 

358 decyzji (zezwoleń), wystąpiono z 28 wnioskami o wydanie zezwolenia przez starostę, wydanie 13 

zgód właścicielskich dla ogrodów działkowych. Przygotowano opinię dla Marszałka Województwa 

Mazowieckiego w sprawie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla województwa 

mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027 wraz z Planem Inwestycyjnym 

dla województwa mazowieckiego, Programem zapobiegania powstawaniu odpadów w województwie 

mazowieckim, Programem usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu województwa 

mazowieckiego oraz Prognozą oddziaływania na środowisko Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem lat 2022 – 2027”. 

Ponadto: prowadzono postępowania w sprawie składowania innych odpadów – wystosowano 7 pism do 

właścicieli nieruchomości w sprawie usunięcia składowanych odpadów, uczestniczono w czynnościach 

zmierzających do usunięcia odpadów eternitu z terenu nieruchomości objętej inwestycją Przebudowy 

DK8; Prowadzono kontrole i zlecano do PKN uprzątania nielegalnych wysypisk odpadów na terenach 

gminnych (łącznie 27 wysypisk) oraz likwidacji zakrzaczeń utrudniających ruch na drogach gminnych 
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(łącznie 10 miejsc zakrzaczonych). Prowadzono szczególne wizje lokalne w rejonie sortowni odpadów 

HETMAN w celu oceny uciążliwości zapachowej  – łącznie 2 wizje lokalne w rejonie ul. Turystycznej 

i Komorowskiej, w tym 2 połączone z wejściem na teren zakładu. Prowadzono także wizje lokalne, 

lustracje, interwencje oraz kontrole w sprawach nielegalnego zrzutu ścieków, zaśmiecania i 

składowania odpadów stałych, spalań odpadów, nadmiernego hałasu, emisji szkodliwych substancji 

chemicznych oraz innych uciążliwych działań – łącznie 21 interwencji i wizji lokalnych, również we 

współpracy ze Strażą Gminną, łącznie ze skierowaniem sprawy do kontroli właściwych organów 

(MWIOŚ, PINB). 

Przeprowadzono (indywidualnie oraz wspólnie z przedstawicielem Inspektoratu Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim) 3 kontrole stanu zadrzewień na 

skarpach rzek Utrata, Zimna Woda, Głoskówka (zawłaszcza wiatrołomu na rzece Zimna Woda w 

Strzeniówce). Prowadzono postępowania administracyjne oceniające wpływ inwestycji na środowisko 

wraz z procedurą przygotowującą decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji 

przedsięwzięć (wpłynęło 9 wniosków o wydanie decyzji, wydano 7 postanowień w/s oceny 

oddziaływania na środowisko, w tym 1 postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na 

środowisko - z raportem o oddziaływaniu na środowisko, 1 postanowienie o odmowie wydania decyzji 

środowiskowej i 9 decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, w tym 1 po przeprowadzeniu oceny 

oddziaływania na środowisko, 1 decyzja o umorzeniu postępowania; pozostałe 2 postępowania w toku). 

Przygotowano odwołanie od decyzji środowiskowej wydanej przez RDOŚ dla budowy gazociągu 

relacji Rembelszczyzna – Mory II – Wola Karczewska. 

Prowadzono bieżącą ewidencję i sprawozdawczość w sprawie emisji zanieczyszczeń do atmosfery i 

składowania odpadów oraz naliczanie wysokości opłat rocznych za korzystanie ze środowiska. 

We współpracy z P.U. Hetman organizowano  akcje zbiórki i wywozu odpadów wielkogabarytowych  

(2 razy w ciągu roku); organizowano odbiór odpadów niebezpiecznych z GPZON przy ul. Granicznej. 

Przyjmowano i weryfikowano wnioski o dofinansowanie usunięcia eternitu (wpłynęło 17 wniosków, 

rozpatrzono pozytywnie 16 wniosków tegorocznych i 2 wnioski ubiegłoroczne, 1 wniosek rozpatrzono 

negatywnie, 2 sprawy w toku); prowadzono aktualizację danych w internetowej „bazie azbestowej”, 

dotyczących ilości i występowania wyrobów azbestowych (wprowadzono do bazy 24 rekordy).  

Prowadzono nadzór nad przebiegiem działań z zakresu edukacji ekologicznej w publicznych 

placówkach oświatowych, w tym wydatkowaniem środków przyznanych przez RG Nadarzyn na 

edukację ekologiczną. Poza wymienionymi działaniami dokonano akcji ratowniczej i ochronnej 

gatunków chronionych owadów pachnicy próchniczki, kwietnic oraz kruszczycy złotawki, pachnicy 

dębowej i kozioroga dębosza.  

Gospodarka wodna - uczestniczono w odbiorach konserwacyjnych cieków wodnych melioracji 

podstawowej z Inspektoratem Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku Mazowieckim na 

rzekach: Zimna Woda i Utrata; organizowano wyjazdy kontrolne dotyczące zanieczyszczenia rzeki 

Utraty – wspólnie ze Strażą Gminną (łącznie 3 wyjazdy skutkujące powiadomieniem MWIOŚ). 
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Prowadzono 5 postępowań administracyjnych w sprawach naruszenia stosunków wodnych względem 

działek sąsiednich oraz organizowano wyjazdy interwencyjne w celu wyjaśnienia problemów 

zgłaszanych przez mieszkańców związanych z gospodarką wodną. 

Gospodarka - zakup i prowadzenie rejestru pieczęci dla Gminy Nadarzyn; współpraca ze 

schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w Nowym Dworze Mazowieckim, ul. Leśna – w zakresie 

przyjmowania bezdomnych psów; zakup karmy dla dziko żyjących kotów na terenie gminy Nadarzyn 

(Gmina Nadarzyn we współpracy z opiekunami kotów dziko żyjących dokarmia ok. 160 zwierząt). 

Ponadto podpisano umowę, na kwotę 10 000 zł z Lecznicą dla Zwierząt w Kajetanach, w celu 

wykonania usługi weterynaryjnej polegającej na elektronicznym oznakowaniu psów i kotów, których 

właściciele mieszkają na terenie Gminy Nadarzyn. 

Prowadzono także m.in. nadzór nad konserwacją oświetlenia ulicznego i nad prawidłowym 

funkcjonowaniem instalacji elektrycznych w Urzędzie Gminy oraz w placówkach podległych; nadzór 

nad prawidłowym sprzątaniem budynku Urzędu Gminy Nadarzyn oraz terenem zewnętrznym; 

prowadzono ubezpieczenia majątkowe Urzędu Gminy i placówek podległych oraz ubezpieczenia 

komunikacyjne taboru samochodowego będącego własnością Gminy Nadarzyn, a także ubezpieczeń 

grupowych na życie „Strażak” z jednostek OSP Nadarzyn i OSP Młochów; prowadzono nadzór oraz 

dbano o czystość na kwaterach Żołnierzy Poległych w Nadarzynie. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ GOSPODARCZA I KOMUNIKACJA 

W roku 2016 do Referatu Działalności Gospodarczej  wpłynęło 930 wniosków CEIDG-1 w 

tym: ponad 130 o wpis do CEIDG, 460 dotyczących zmiany wpisu, 167 o zawieszenie działalności 

gospodarczej, 86 wniosków o wznowienie działalności gospodarczej oraz 87 wniosków dotyczących 

wykreślenia wpisu z CEIDG. Zgodnie z obowiązującą ustawą o swobodzie działalności gospodarczej 

dane w tych wnioskach były weryfikowane przez urzędnika, potwierdzano tożsamość wnioskodawcy, 

wydawano pisemne potwierdzenie złożenia wniosku oraz przekształcano wniosek papierowy w formę 

elektroniczną. Przetworzony wniosek był wysyłany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 

Gospodarczej. Ponadto, w 2016 roku do urzędu wpłynęło 7 wniosków o udostępnienie danych tzw. 

archiwalnych z ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Wójta Gminy Nadarzyn lub o 

udzielenie informacji z tej ewidencji. 

Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2016 roku 

do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęły 84 wnioski dotyczące między innymi: 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. 

W 2016 roku 14 podmiotom wydano 40 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży w tym: 14 - o zawartości alkoholu do 4,5%, 
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oraz piwo; 13 – o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa; 13 - o zawartości powyżej 

18% alkoholu. 

Dla 1 podmiotu wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży w tym: 1 o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo; 1 - o zawartości alkoholu od 

4,5% do 18% z wyjątkiem piwa; 1 - o zawartości powyżej 18% alkoholu. 

Wydano także dla 55 podmiotów 113 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych  

podczas imprez organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn w tym: 59 zezwoleń - o zawartości 

alkoholu do 4,5% oraz piwo; 30 - o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa; 24 – o 

zawartości powyżej 18% alkoholu.                       

W 2016  roku wydano 3  decyzje administracyjne wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych z powodu  niedokonania  opłaty za korzystanie z zezwoleń w 2016 roku  oraz 3 decyzje 

zmieniające  zezwolenia z powodu zmiany nazwy firmy. 

Ewidencja wydanych zezwoleń na wykonywanie regularnych przewozów osób w krajowym 

transporcie drogowym - w 2016 roku wydano jedną licencję na wykonywanie krajowego transportu 

drogowego w zakresie przewozu osób taksówką na terenie Gminy Nadarzyn. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY I URBANISTYKI 

W 2016 r. wpłynęło 2387 spraw z zakresu architektury i urbanistyki; wydano 6 decyzji - w tym 

4 decyzje dotyczące inwestycji celu publicznego i 2 decyzje o ustaleniu jednorazowej opłaty z tytułu 

wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego; 704 wypisy z planu (+ wyrys) obejmujących łącznie 2597 działek; wydano także 69 

opinii urbanistycznych (obejmujących 112 działek) oraz m.in. 134 inne informacje z planu. 

Przeanalizowano 430 aktów notarialnych. 

W 2016 r. w Referacie Urbanistyki i Architektury podejmowanych było szereg działań związanych 

z procedurą sporządzania miejscowych planów zagospodarowania, w tym m.in.: przygotowano 9 

uchwał z zakresu planowania przestrzennego, w tym 7 uchwał w sprawie przystąpienia do uchwalenia 

MPZP wraz z uzasadnieniem i niezbędnymi załącznikami; przeprowadzono procedurę i uchwalono 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla obszarów wzdłuż rzeki 

Utraty i Zimnej Wody; przeprowadzono procedurę i uchwalono miejscowy plan zagospodarowania 

przestrzennego dla części wsi Strzeniówka. 

Ponadto do referatu wpływają decyzje innych organów odnośnie realizowanych inwestycji na terenie 

Gminy Nadarzyn, które są segregowane wg rodzaju inwestycji (obiekty kubaturowe, inwestycje 

sieciowe) oraz zawiadomienia o zakończeniu budowy, które po przeanalizowaniu są dodatkowo 

kserowane i przekazywane do referatu budżetu celem naliczenia podatku. 
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SPRAWY KADROWE 

Inspektor ds. kadrowych prowadzi akta osobowe pracowników: Urzędu Gminy, Gminnego 

Ośrodka Sportu, Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, 

gimnazjum, Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA”, Gminnego Żłobka Nr 1 

„Zaczarowany Ogród” w Ruścu oraz Gminnego Zespołu Oświatowego. 

Stan zatrudnienia na dzień 31 grudnia 2016 r. pełno- i niepełnozatrudnionych na warunkach 

umowy o pracę wynosił: 78 osób w Urzędzie Gminy; 17 w GOS; 14 w GOPS; 7 w Ognisku „Tęcza”, 

18 w Żłobku, 5 osób w GZO oraz 324 w oświacie.  

Z urlopów wychowawczych w 2016 roku w placówkach oświatowych korzystało 5 nauczycielek; w 

Urzędzie Gminy 1 pracownica korzystała z urlopu rodzicielskiego oraz 1 pracownica z urlopu  

wychowawczego. W Ognisku „Tęcza” z urlopu rodzicielskiego korzystała 1 pracownica.  Z urlopu 

ojcowskiego skorzystał 1 nauczyciel. Z urlopu bezpłatnego korzystała w 2016 roku 1 nauczycielka a 3 

– z urlopów dla poratowania zdrowia. 

W 2016 roku odbyły się  4 konkursy na stanowiska urzędnicze w Urzędzie Gminy zakończone 

wybraniem osób i ich zatrudnieniem oraz konkurs na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Sportu 

zakończony wybraniem kandydata i jego zatrudnieniem. W zakresie nawiązania, zmian i rozwiązania 

stosunku pracy wypisano ogółem 391 decyzji – w tym: 36 dla pracowników Urzędu Gminy i 355 dla 

pracowników oświaty i pozostałych jednostek; Wydano 71 świadectw pracy i 45 zaświadczeń dla ZUS. 

Prowadzone było zbiorowe ubezpieczenie pracownicze typu „P Plus” z dodatkowym ubezpieczeniem 

na wypadek ciężkiej choroby, leczenia szpitalnego i niezdolności do pracy. Potwierdzenie przekazania 

składek odbywa się comiesięcznie drogą elektroniczną. Grupa pracowników objętych dobrowolnym 

ubezpieczeniem łącznie z ubezpieczonymi członkami ich rodzin  liczy 414 osób.  

W roku 2016 w oświacie na emeryturę odeszły 2 nauczycielki, 1 Dyrektor placówki na rentę 

inwalidzką. W Urzędzie Gminy na emeryturę  przeszła 1 osoba oraz 1 pracownik /roboty publiczne/ na 

rentę ; 1 osoba w Urzędzie Gminy i 1 osoba w oświacie otrzymywały świadczenia rehabilitacyjne. 

Współpraca z Powiatowym Biurem Pracy. W roku 2016 złożony był 1 wniosek o roboty publiczne 

dla 20 osób bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy (od dnia 14.04.2016r. do 13.10.2016r.  

zatrudnionych  zostało  11 osób bezrobotnych; 1 osoba zaprzestała świadczenia pracy, na jej miejsce 

został zatrudniony inny bezrobotny; 4 osoby po zakończeniu robót publicznych zostały zatrudnione na 

umowę – zlecenie na okres 3 miesięcy). W roku 2016 staże absolwenckie  odbywały 3 osoby, ponadto 

w 2016 roku 4 osoby odbyły w Urzędzie Gminy praktyki zawodowe. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE PROMOCJI I ROZWOJU GMINY 

W 2016 roku w Referacie m.in.: opracowywano i wydawano miesięcznik samorządowy 

„Wiadomości Nadarzyńskie”; prowadzono kolportaż (na terenie Gminy Nadarzyn) oraz wysyłkę 

„Wiadomości Nadarzyńskich” do firm, bibliotek oraz reklamodawców (m.in. Biblioteka Jagiellońska w 
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Krakowie, Biblioteka Narodowa w Warszawie, Biblioteka Publiczna Miasta St. Warszawy); na bieżąco 

prowadzono portal internetowy Gminy Nadarzyn (zarówno merytorycznie jak i graficznie) w skład, 

którego wchodzi: strona internetowa www.nadarzyn.pl; Biuletyn Informacji Publicznej, forum gminne, 

telewizja samorządowa iTVNadarzyn, gminny profil facebooka (portal społecznościowy);  

Współpracowano z czasopismami: „Podwarszawskie Co? Gdzie? Kiedy?”, „Kurier Południowy”, 

„Gazeta WPR”, „Flesch Mazowsza” w zakresie przygotowywania informacji o Gminie i udostępniania 

zdjęć, autoryzowania wywiadów Wójta i innych pracowników Urzędu Gminy; przygotowano i wydano 

publikację z okazji 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Nadarzynie; z Referatem Organizacyjnym 

współpracowano w zakresie programu Karta Nadarzyniaka - w tym m.in.: akcja promocyjna związana 

z rozpowszechnianiem Karty, reklamy współpracujących w ramach programu partnerów; aktualizacja 

ulotek i tablic informacyjnych. 

Ponadto wykonano materiały reklamowo - promocyjne Gminy, takie jak: długopisy, kubki, koszulki, 

kalendarze na 2017 r., biuwary, pamięci USB, i in.; prowadzono współpracę m.in. z Instytutem Pamięci 

Narodowej, pruszkowskim Muzeum Dulag 121 oraz Muzeum Żydów Polskich POLIN, a także z 

Fundacją Niezłomni im. Zygmunta Szendzielarza Łupaszki w zakresie organizacji uroczystości 

pogrzebowych mieszkańca Gminy Nadarzyn Żołnierza Wyklętego Karola Łoniewskiego;  

Współpracowano również z firmą Poland Bike przy organizacji ogólnopolskiej imprezy plenerowej 

Poland Bike Marathon, a także przy organizacji biegowych imprez plenerowych: II Bieg 

Walentynkowy oraz  IV Cross Maraton Nadarzyn; 

Przygotowywano i realizowano materiały filmowe (w tym m.in. relacji z kolejnych sesji Rady Gminy 

Nadarzyn, z ważnych wydarzeń kulturalnych, sportowych, uroczystości gminnych, kościelnych, imprez 

w placówkach oświatowych; reportaże itp.);  

Przygotowano stoisko promocyjne Gminy Nadarzyn podczas Ogólnopolskich Targów Budowlanych 

Ptak Warsaw Expo 2016. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE O ŚWIATY 

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych żłobków, publicznych 

przedszkoli, szkół i gimnazjum, funkcjonujących na terenie Gminy Nadarzyn sprawuje Gminny Zespół 

Oświatowy. Na terenie Gminy Nadarzyn funkcjonują następujące placówki oświatowe i jednostki 

opiekuńczo-wychowawcze: 

• Gminny Żłobek Nr 1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  

• publiczne przedszkola (Publiczne Przedszkole w  Nadarzynie, Publiczne Przedszkole w 

Młochowie, Publiczne Przedszkole w Wolicy),  

• publiczne szkoły podstawowe (Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w 

Nadarzynie, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, Szkoła Podstawowa 
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im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, Szkoła Podstawowa w Ruścu, 

Szkoła Podstawowa w Młochowie), 

• Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie, 

• Niepubliczny Żłobek „Pępek Świata”, 

• Niepubliczny Klub dziecięcy „Promyk” Fundacji STERNIK, 

• Niepubliczny Żłobek „MILUSIE”, 

• niepubliczne przedszkola (Przedszkole Niepubliczne „Smyk”, Przedszkole Niepubliczne 

„Jupik”, Przedszkole Niepubliczne „Maluch”, Przedszkole Niepubliczne „Kubuś”, Przedszkole 

Niepubliczne „7 krasnoludków”, Przedszkole Niepubliczne „Bajkowy Lasek”, Przedszkole 

Niepubliczne Sióstr Rodziny Maryi w Kostowcu, Przedszkole Niepubliczne „NADZIEJA” 

Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Walendowie, Przedszkole Niepubliczne 

„Promienie” Fundacji STERNIK, Niepubliczna Szkoła Podstawowa „Promienie” Fundacji 

STERNIK), 

• Niepubliczne Gimnazjum „Promienie” Fundacji STERNIK, 

• Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PITAGORAS” 

W 2016 r. do placówek publicznych uczęszczało łącznie 1845 dzieci (w tym 246 wychowanków 

przedszkoli publicznych, 1551 uczniów publicznych szkół podstawowych wraz z oddziałem zerowym, 

346 uczniów publicznego gimnazjum oraz 48 wychowanków żłobka). 

W 2016 roku – podobnie jak w latach poprzednich - wykonano niezbędne prace remontowe we 

wszystkich placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Nadarzyn, z wyjątkiem nowo 

wybudowanej szkoły w Ruścu (były to najczęściej drobne remonty i modernizacje sal lekcyjnych, 

łazienek oraz innych pomieszczeń, adaptacje zgodnie z ekspertyzą ppoż, wymiany drzwi, wykładzin i 

cyklinowania parkietów, konserwacyjne prace przy instalacjach grzewczych, wentylacyjnych, 

odgromowych i in.). 

Awans  zawodowy  nauczycieli - w roku szkolnym 2015/2016 troje nauczycieli uzyskało stopień 

awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego, 7 - nauczyciela mianowanego i 8 nauczycieli - 

nauczyciela dyplomowanego. 

Zmiany w strukturze awansu zawodowego nauczycieli, w tym w związku z przeprowadzonymi w 

okresie sprawozdawczym, postępowaniami egzaminacyjnymi na stopień awansu zawodowego 

nauczyciela mianowanego zwiększyły zasoby kadrowe szkół i przedszkoli o nauczycieli posiadających 

wyższe kwalifikacje zawodowe. Uzyskanie awansu przekłada się na osiąganie pożądanych efektów 

prowadzonego procesu nauczania i wychowania. 

Pomoc materialna dla uczniów - zgodnie z dyspozycją art. 90b i art. 90m ustawy o systemie oświaty 

wspomagano uczniów w formie stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych. Z tej formy wsparcia 

korzystali uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów, ale także szkół ponadgimnazjalnych, którzy 

zamieszkują na terenie Gminy. W roku szkolnym 2015/2016 złożono 38 wniosków o stypendium 
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szkolne (32 stypendia wypłacono w łącznej kwocie 33 840 zł; miesięczna kwota stypendium wynosiła 

od 90 zł do 130 zł w zależności od miesięcznego dochodu rodziny); wypłacono także 4 zasiłki szkolne 

w związku ze zdarzeniem losowym w kwocie 1 000 zł. 

Innymi zadaniami o charakterze pomocy materialnej było wsparcie w ramach programów 

rządowych ”Wyprawka szkolna” oraz „Darmowe podręczniki”. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady 

Ministrów z dnia 5 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej 

uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 1045) pomocą mogą 

zostać objęci (bez względu na sytuację materialną i życiową) uczniowie słabowidzący, niesłyszący, 

słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, 

z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 

o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, pobierający 

naukę w szkołach dla dzieci i młodzieży w klasach VI szkoły podstawowej, klasach III gimnazjum, w 

zasadniczych szkołach zawodowych oraz liceach i technikach. Uczniowie z niepełnosprawnością 

intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym uczęszczający w roku szkolnym 2016/2017 do 

klas I-III i VI szkoły podstawowej, klasy III gimnazjum lub szkoły ponadgimnazjalnej mają możliwość 

uzyskania wsparcia finansowego nie tylko na zakup podręczników, ale również zakup materiałów 

edukacyjnych.  

Z programu „wyprawka szkolna” korzystali uczniowie: SP Nadarzyn, SP Wola Krakowiańska, 

gimnazjum oraz szkoły niepubliczne. 

Dyrektor szkoły - w roku 2016 wyniku rozstrzygniętych konkursów wyłoniono Dyrektora Gimnazjum 

im. św. Jana Pawła II w Nadarzynie oraz Dyrektora Publicznego Przedszkola w Wolicy, a także 

powierzono obowiązki dyrektora nauczycielowi w SP Kostowiec. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE EWIDENCJI LUDNO ŚCI, 

DOWODÓW OSOBISTYCH  I URZ ĘDU STANU CYWILNEGO  

Wykonane zadania z zakresu ewidencji ludności w 2016 r.: zameldowania na pobyt stały 

(obywatele polscy i cudzoziemcy) 332; na pobyt czasowy ponad 3 m-ce (obywatele polscy i 

cudzoziemcy) 290; wymeldowania z pobytu stałego (obywatele polscy i cudzoziemcy) 115; 

wymeldowania z pobytu czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy) 7; udzielonych informacji z 

rejestru mieszkańców oraz z rejestru zamieszkania cudzoziemców 225; wydanych zaświadczeń o 

zameldowaniu 304; wydanych zaświadczeń o braku osób zameldowanych pod adresem 69; 

przemeldowanie w obrębie gminy 74. 

 Ponadto wszczęto 6 postępowań w sprawie wymeldowania z pobytu stałego; wydano 1 decyzję 

odmawiającą wymeldowania z pobytu stałego; 5 decyzji umarzających postępowanie o wymeldowanie 

z pobytu stałego; 2 decyzje w sprawie zameldowania na pobyt stały. 
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 Ewidencja ludności w 2015 r. również m.in. sporządzała dla gminnych placówek oświatowych 

(szkoły podstawowe, gimnazjum) wykazy dzieci podlegających obowiązkowi szkolnemu; prowadziła 

stałą współpracę ze szkołami w zakresie informowania o zameldowaniu i wymeldowaniu dzieci 

podlegających obowiązkowi szkolnemu; przygotowywała wykaz osób do kwalifikacji wojskowej; 

sporządzała dla Głównego Urzędu Statystycznego roczne sprawozdania osób zameldowanych na pobyt 

czasowy posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców oraz osób przebywających czasowo 

poza granicami Polski; przekazywała do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie 

sprawozdania miesięczne ze zdarzeń z zakresu ewidencji ludności; przygotowywała spis osób 

uprawnionych do udziału w wyborach sołtysa w Parolach. 

Wykonane zadania z zakresu dowodów osobistych: przyjęto 1583 wnioski o wydanie dowodu 

osobistego; wydano 1556 dowodów osobistych; przyjęto 138 zgłoszeń o kradzieży, bądź zagubieniu 

dowodu osobistego; unieważniono 1139 dowodów osobistych w Rejestrze Dowodów Osobistych; 

udostępniono 28 danych z Rejestru Dowodów Osobistych i kopert dowodowych; Ponadto m.in. 

przesyłano do innych urzędów zleceń usunięcia niezgodności ujawnionych w Rejestrze PESEL, na 

bieżąco usuwano niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych oraz prowadzono wykaz 

zgłoszonych utrat i zniszczeń dowodów osobistych. 

Wykonane zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego, to m.in.: w rejestrze Stanu Cywilnego 

dokonano rejestracji: 26 aktów urodzenia; 93 aktów małżeństwa, w tym: 10 akt sporządzono w trybie 

szczególnym; 92 akty zgonu. Przyjęto 3 oświadczenia o uznaniu dziecka; wydano 19 decyzji w sprawie 

zmiany imion i nazwisk (w tym 3 odmowne); dokonano 22 sprostowań błędów w aktach stanu 

cywilnego w ramach czynności materialno-technicznej. Przyjęto od nupturientów 77 zapewnień o 

nieistnieniu okoliczności wyłączających zawarcie związku małżeńskiego; wydano 5 zaświadczeń o 

stanie cywilnym, 4 zaświadczenia o zdolności do zawarcia związku małżeńskiego za granicą oraz 52 

zaświadczenia stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (ślub 

konkordatowy). Przyjęto 26 oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński, w tym 6 poza lokalem 

Urzędu Stanu Cywilnego. Przyjęto 2 oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do 

nazwiska, które nosił przed zawarciem małżeństwa. Wydano 1 zezwolenie na skrócenie miesięcznego 

terminu oczekiwania na zawarcie małżeństwa. Ogółem wydano 1194 odpisów z akt stanu cywilnego 

(urodzenia, małżeństwa, zgonu); naniesiono 854 przypiski pod aktami stanu cywilnego osoby 

informujących o innych aktach stanu cywilnego tej samej osoby, mających wpływ na jej stan cywilny. 

 Ponadto w ramach pracy USC przygotowano i przekazano do Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania z zakresu zdarzeń w USC w 2016 r. oraz 

półroczne informacje z zakresu zawartych i zarejestrowanych związków małżeńskich w Urzędzie Stanu 

Cywilnego w Nadarzynie między cudzoziemcami i obywatelami polskimi. Przesyłano również 

miesięczne sprawozdania do Głównego Urzędu Statystycznego z ilości zdarzeń z zakresu rejestracji 

aktów urodzeń, małżeństw i zgonów (drogą elektroniczną) oraz przekazywano pisemne, zbiorcze 

zestawienia w tej sprawie.  



 24

 DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE SPRAW OBRONNYCH  I WOJSKOWYCH 

Załatwiono 56 spraw, wydano 8 decyzji administracyjnych oraz 4 zaświadczenia. Wykonano nową i 

uaktualniano dotychczasową dokumentację związaną z obroną cywilną, zarządzaniem kryzysowym, 

sprawami obronnymi i wojskowymi oraz bezpieczeństwem informacji i ochroną danych osobowych. 

Przygotowano także dokumentację do kwalifikacji wojskowej oraz brano udział w pracach                         

i posiedzeniach komisji. Opracowano sprawozdania z realizacji zadań obronnych; rejestracji osób 

podlegających kwalifikacji wojskowej; działalności szkoleniowej związanej z akcją kurierską; stanu 

obrony cywilnej; 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE POMOCY SPOŁECZNEJ 

Zadania Gminy Nadarzyn z zakresu pomocy społecznej realizuje jednostka organizacyjna - 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Podstawą gospodarki finansowej Ośrodka jest roczny plan 

finansowy, który w 2016r. wynosił 11 826 488 zł (wykonanie planu wyniosło 11 802 199,72 zł co 

stanowi 99,79%). 

Pomoc społeczna jest instytucją polityki społecznej państwa, której zadaniem jest umożliwienie 

osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie pokonać 

wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. Większość spraw, którymi zajmuje się 

ośrodek, a w szczególności dotyczących świadczeń z pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, 

świadczeń z funduszu alimentacyjnego, stypendium szkolnego, świadczenia wychowawczego, 

dodatków mieszkaniowych wymagają postępowania zgodnie z KPA i wydania decyzji 

administracyjnych. W 2016 roku wydano 2 441 decyzji administracyjnych. 

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej zadania pomocy społecznej podzielone zostały na zadania 

własne gminy i zadania zlecone gminie. W 2016 roku w ramach zadań zleconych i zadań własnych 

(bez względu na ich rodzaj, formę, liczbę oraz źródło finansowania) objęto pomocą społeczną 182 

rodziny (w tym 436 osób w rodzinach). Głównymi powodami przyznawania pomocy było przede 

wszystkim: długotrwała choroba (97 rodzin), niepełnosprawność (86 rodzin), ubóstwo (60 rodzin), 

bezrobocie (56 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego (43 rodziny) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (24 rodziny). 

 Do ośrodka  pomocy zwracają się także osoby, które nie oczekują wsparcia finansowego lecz 

wymagają pomocy w formie pracy socjalne. Z tej formy pomocy skorzystały 172 rodziny - w tym 21 

rodzin wyłącznie w postaci pracy socjalnej. W ramach tej formy pomocy np.: kompletowano i 

wysyłano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności; przeprowadzano wywiady środowiskowe 

dla potrzeb innych ośrodków pomocy oraz świadczeń rodzinnych; zgłaszano do SPGZOZ konieczność 

wizyt  lekarskich u podopiecznych  wymagających tej formy pomocy; odwiedzano  wspólnie  z  Policją  

i Strażą Gminną rodziny, w których występują problemy społeczne /przemoc, uzależnienie/; udzielano 

porad prawnych klientom ośrodka przez zatrudnionego w GOPS radcę prawnego; kierowano osoby do 
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organów rentowych (ZUS, KRUS) oraz Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Stopni 

Niepełnosprawności; kierowano osoby uzależnione i współuzależnione do Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup wsparcia AA Klemens, punktów konsultacyjnych 

- psychologa, terapeuty działających przy GKRPA; kierowano wnioski do Sądu Rodzinnego o wgląd 

kuratora w sytuację rodzinną nieletnich oraz pisma o wzmożony nadzór.  

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, działający przy GOPS, zgodnie 

z ustawą stanowi element gminnego przeciwdziałania systemu przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar 

w kryzysie, opierający się na współpracy lokalnych instytucji, podmiotów i służb. Zadaniem ZI jest 

realizacja działań określona w gminnym programie przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz 

ochrony ofiar przemocy w rodzinie. 

W okresie sprawozdawczym Zespół Interdyscyplinarny realizował 25 procedur Niebieskich 

Kart (w tym 3 z 2015 roku). W okresie I-XII 2016r. do ZI wpłynęły 22 Niebieskie Karty: 17 kart 

sporządziła Policja, 2 - GOPS, 3 - Oświata. 

Działania prowadzone przez ZI i Grupy Robocze doprowadziły do zakończenia w okresie 

sprawozdawczym 9 procedur Niebieskiej Karty: 5 karty na skutek zakończenia przemocy w rodzinie 

oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy, 4 karty na skutek braku zasadności podejmowanych 

działań. 

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej. Ustawa o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 

zastępczej nakłada na gminę obowiązki pociągające za sobą nakłady finansowe tj. wynagrodzenie dla 

asystenta rodziny, koszty wynagrodzenia dla rodziny wspierającej oraz partycypowanie w kosztach 

utrzymania dziecka w rodzinie zstępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-

wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym. GOPS jest realizatorem tego zadania i w 

okresie I–XII 2016 roku partycypował w kosztach utrzymania 8 dzieci (7 dzieci przebywających w 

rodzinie zastępczej, 1 dziecko w placówce opiekuńczo - wychowawczej). 

Asystent rodziny. Pomoc rodzinie w formie pracy asystenta rodziny została wprowadzona uchwałą o 

wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Praca asystenta odbywa się w oparciu o plan pracy, 

który sporządzany jest przez asystenta i pracownika socjalnego, przy aktywnym udziale rodziny. 

Asystent rodziny prowadzi pracę w miejscu zamieszkania rodziny lub w miejscu przez nią wskazanym.  

W 2016 roku asystent rodziny pracował z 5 rodzinami z terenu Gminy Nadarzyn, wytypowanymi przez 

pracowników socjalnych na podstawie diagnozy. Konieczność wsparcia rodziny wynikała z jej 

nieprawidłowego funkcjonowania, trudności wychowawczych, nieumiejętności gospodarowania 

budżetem, bezradności w prowadzeniu gospodarstwa domowego.   

Działania asystenta mają na celu poprawę funkcjonowania rodziny, aby uniknąć rozwiązań 

drastycznych dla rodziny w przyszłości. 

Stypendia szkolne – w 2016 r. na stypendia szkolne wydatkowano 32 280 zł (pomoc objęła 16 rodzin). 

Świadczenia rodzinne i fundusz alimentacyjny - jest to zadanie obowiązkowe, zlecone gminie, które w 

całości finansowane jest przez MUW. Świadczenia te są podstawowym wsparciem rodzin o 
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najniższych dochodach. W 2016 r. kwota z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

wyniosła 2 388 877,66 zł, natomiast na opłacanie składek zdrowotnych i emerytalno-rentowych 

wydatki wyniosły 201 898,10 zł. 

Ponadto z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego, wykonano m.in. takie zadania 

jak np.: zgłaszano osoby pobierające świadczenia opiekuńcze do ubezpieczeń społecznych i 

zdrowotnych od których są odprowadzane składki; przekazano Komornikowi Sądowemu informacje 

mające wpływ na egzekucję zasądzonych świadczeń alimentacyjnych, pochodzących z wywiadu 

alimentacyjnego oraz oświadczenia majątkowego; kierowano do Prokuratury Rejonowej w Pruszkowie 

zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez dłużnika alimentacyjnego; kierowano do Urzędu 

Pracy  wnioski o aktywizację zawodową dłużnika alimentacyjnego; kierowano do Starosty wniosek o 

zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; wystawiono zaświadczenia o wysokościach 

otrzymanych przez wnioskodawców  świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego.  

Karta dużej rodziny - w 2016 roku złożono 32 wnioski o wydanie KDR (wydano 159 kart). 

Świadczenie wychowawcze - 500 plus. Świadczenia wychowawcze jak i koszty jego obsługi były 

finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa i wynosiły 7 488 051,95 zł. Prawo do świadczenia 

wychowawczego przysługuje na każde drugie i kolejne dziecko do ukończenia 18 roku życia 

niezależnie od dochodu rodziny. W przypadku pierwszego dziecka w rodzinie brane jest pod uwagę 

kryterium dochodowe rodziny, które wynosi 800 zł na osobę, a w przypadku dziecka niepełnospraw-

nego 1200 zł. Pierwszy okres, na który ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego, trwa od 1 

kwietnia 2016 r. i kończy się dnia 30 września 2017 r. W przypadku ustalania prawa do świadczenia 

wychowawczego na pierwszy okres, rokiem kalendarzowym, z którego dochody stanowią podstawę 

ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego, jest rok kalendarzowy 2014. 

W okresie IV-XII 2016r. złożonych zostało 1432 wnioski o ustalenie prawa do świadczenia 

wychowawczego z tego 983 złożonych w formie papierowej i 449 wniosków złożonych drogą 

elektroniczną. W okresie IV-XII 2016 roku wydano 1367 decyzji administracyjnych w sprawach 

dotyczących świadczenia wychowawczego w tym 1272 decyzje przyznające. W 2016 r. zostało 

wypłaconych 14 665 świadczeń na łączną kwotę 7 331 564,50 zł. Liczba rodzin mających ustalone  

prawo do świadczenia wychowawczego na koniec roku wynosiła 1194 (w tym: 35 rodzin z ustalonym 

prawem do świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji gdy w rodzinie jest dziecko 

legitymujące się orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności; 160 rodzin z ustalonym prawem do 

świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko w sytuacji gdy jest ono jedynym dzieckiem w 

rodzinie). Najwyższe świadczenie wychowawcze w naszej gminie wynosi 3 500 zł miesięcznie.  

Pomoc społeczna jako instytucja polityki społecznej ma na celu wspieranie osób i rodzin 

znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej poprzez prowadzenie działań w postaci pracy socjalnej, 

które zapobiegają dysfunkcjom osób i rodzin oraz prowadzą je do osiągnięcia aktywności społecznej. 

Każdorazowe udzielenie pomocy poprzedzone jest dokładnym wywiadem środowiskowym, mającym 

na celu prawidłowe zdiagnozowanie problemu klienta. Na podstawie wywiadu opracowywany jest plan 
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pomocy. Pracownicy socjalni ściśle współpracują z asystentem rodziny, pedagogami szkolnymi, 

dzielnicowymi, kuratorami i innymi osobami kluczowymi dla danej sprawy. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ 

W 2016 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie prowadził działalność statutową w oparciu o 

istniejącą bazę sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy (siedziba GOS) i hala 

widowiskowo-sportowa przy ul. Żółwińskiej 41 oraz obiekty sportowe przy SP Nadarzyn. 

Organizacja działalności rekreacyjno-sportowej prowadzona była przez zespół 17 pracowników, 

zatrudnionych na 12,85 etatu oraz instruktorów i koordynatorów sportu dzieci i młodzieży (4 

pracowników zatrudnionych na umowy zlecenie). Oferta rekreacyjno-sportowa GOS, 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. 

Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie i finansowane za jego pośrednictwem sekcje rekreacyjno-

sportowe prowadziły działalność organizacyjną i koordynacyjną w następującym zakresie: organizacja 

imprez rekreacyjno-sportowych i okolicznościowych, współorganizacja zajęć treningowych, rozgrywek 

ligowych i turniejów sekcji klubów sportowych, organizacja zajęć rekreacyjno-sportowych w SP 

Młochów i SP Wola Krakowiańska, organizacja zawodów i rozgrywek szkolnych dla Szkół 

Podstawowych i Gimnazjum, organizacja zawodów i imprez sekcji strzelecko-obronnej, konserwacja i 

modernizacja obiektów sportowych, działalność promocyjno-dochodowa.  

W 2016 roku GOS w Nadarzynie zorganizował lub był współorganizatorem na swoich obiektach 

ponad 600 zawodów, meczów i imprez rekreacyjno-sportowych, z których największymi były: 

Ogólnopolskie turnieje siatkówki dziewcząt „Nadarzyn CUP” oraz „Mini-Nadarzyn CUP”; Impreza 

rowerowa „Ojcowie na start”; Zawody kolarstwa górskiego „Lotto Poland Bike Maraton” - 

zorganizowane w parku w Młochowie i jego okolicach; III Grand Prix Polski w tenisie stołowym – 

Ogólnopolski Turniej Klasyfikacyjny PZTS – w kategorii juniorek i juniorów; I Nadarzyńska 

Przedszkoliada dla dzieci w wieku 4-7 lat z terenu Gminy Nadarzyn; Ogólnopolski Turniej mini-

siatkówki dla rocznika 2006; II Wojewódzki Turniej Klasyfikacyjny seniorów i seniorek w tenisie 

stołowym; Turniej Piłki Siatkowej dziewcząt i chłopców szkół gimnazjalnych „MAZOVIA Cup 2016”; 

Memoriał Piłki Koszykowej; Mikołajkowy turniej halowej piłki nożnej dla przedszkolaków; Turniej 

Tańca Towarzyskiego w kategoriach młodzieżowych; „Bieg po sprawność” - organizator „Szlakiem 

Tęcza”; I międzyszkolny Piknik Rodzinny; Piknik Turecki połączony z turniejem piłkarskim. 

GOS w Nadarzynie włącza się aktywnie w organizację zajęć rekreacyjno-sportowych dla dzieci w 

poszczególnych miejscowościach naszej gminy, wykorzystując przyszkolną bazę sportową. W wyniku 

podjęcia współpracy i podpisanej umowy na wynajem boiska piłkarskiego przy SP w Nadarzynie z 

Legią Warszawa, stworzone zostały doskonałe warunki do nauki gry w piłkę nożną dla dzieci w wieku 
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3-7 lat w ramach tzw. „Przedszkoli Legii”. W zajęciach prowadzonych przez trenerów Legii 

uczestniczy ponad 35 przedszkolaków. 

Dodatkowo stworzono  prawne podstawy do przyjęcia pod administrację GOS nowych obiektów: 

Orlik w Ruścu i Orlik w Kostowcu poprzez zmiany w statucie oraz wewnętrznych regulaminach GOS. 

Usprawniono prace działu księgowego GOS poprzez przejęcie kasy z budynku Urzędu Gminy do 

siedziby GOS. Poprawiono regulaminy obiektów i przygotowano je do zatwierdzenia Uchwałą przez 

Radę Gminy Nadarzyn. Przygotowano nowy Regulamin przyznawania stypendiów, nagród i wyróżnień 

sportowych Wójta Gminy do przyjęcia Uchwałą przez Radę Gminy. Przeprowadzono spis z natury i 

inwentaryzację środków trwałych znajdujących się pod administracją GOS. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE KULTURY 

NOK, jako samorządowa instytucja kultury wspiera i animuje społeczno – kulturalną aktyw-

ność mieszkańców gminy realizując zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania 

kultury oraz komunikacji społecznej.  

Działalność merytoryczna 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. Działalność merytoryczna odbywa się w oparciu o Strategię Rozwoju 

Nadarzyńskiego Ośrodka Kultury na lata 2012 – 2016.  

Zajęcia, sekcje, kluby, zespoły prowadzone są przez instruktorów zatrudnionych w NOK na 

umowę zlecenie i umowę o dzieło. W NOK odbywają się m.in. następujące zajęcia: taneczny mix 

(elementy teatru tańca, taniec jazzowy), zajęcia baletowe, „Akademia Tęczowa”, pracownia 

modelarska, Akademia Rękodzieła (dla dorosłych), Warsztaty Fotograficzne (dot. fotografii cyfrowej), 

Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD BAND; Malarstwo dla dorosłych, Gordonki – zajęcia 

umuzykalniające dla dzieci, Warsztaty filozoficzne dla dzieci. 

Uniwersytet trzeciego wieku w ofercie dla seniorów jest m.in. gimnastyka geriatryczna, zajęcia 

artystyczne z Markiem, malarstwo dla dorosłych, zumba, nauka języka angielskiego, zajęcia 

komputerowe, klub literacki. 

Zajęcia, sekcje, kluby, zespoły prowadzone przez instruktorów na zasadzie odpłatnego wynajmu 

sal: nauka gry na gitarze, nauka gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych, aerobic, nauka 

języka angielskiego, hip hop, zajęcia komputerowe dla dzieci. 

Ponadto, w ciągu 2016 r. obywało się miesięcznie od kilku do kilkunastu różnorodnych imprez 

(jednorazowych, cyklicznych, okolicznościowych) w tym m.in. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej 

Pomocy; wykłady otwarte Uniwersytetu Trzeciego Wieku; kino Nokowe, kino Nokusiowe, Koncerty 

Filharmonii Narodowej dla szkół; cykl „Teatrzyk w walizce”; koncerty dla dzieci z cyklu „Czym 
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skorupka za młodu…; Piknik Rodzinny z GOD-M Tęcza; 17. Urodziny NOK; warsztaty filozoficzne 

dla dzieci; koncerty w parku w Młochwie, w ramach cyklu zaPARKuj w Młochowie. 

Działalność świetlic – w każdej ze świetlic dzieci, młodzież i dorośli uczestniczą w zajęciach 

stałych, takich jak np.: ceramika, zajęcia teatralne, taneczne, gimnastyka, a także liczne imprezy 

okolicznościowe (np.: spotkania świąteczne, pikniki, bale) oraz gry terenowe, turnieje, warsztaty. 

Pozostała działalność: m.in. opracowano ankietę  i przeprowadzono badania dot. oceny  pierwszego 

roku działalności UTW, przygotowano program kabaretowy ze studentami UTW pt. „Wierszyki dla 

niegrzecznych dzieci” w reżyserii Kamili Michalskiej; przedstawienie NOK! Teatru „Ławeczka” grane 

było w: Pruszkowie (2 razy), w Podkowie Leśnej i  Rozalinie; od marca  2016r. NOK pracuje w każdą 

sobotę; instruktor tańca Paulina Piśkiewicz utworzyła klasę mistrzowską złożoną z najbardziej 

utalentowanych tancerek, które po raz pierwszy wzięły udział w Warszawskim Konkursie Tanecznym 

Solo Duo Trio.  Oceniane były przez profesjonalne jury i Trio Oliwia Rostkowska, Maria Świergiel i 

Zofia Świergiel – zajęło I miejsce w grupie wiekowej gimnazjum. 

Ponadto Zespół NOK Pęd Band nagrał materiał na płytę, która zostanie wydana w 2017 roku; 

W parku w Młochowie zainaugurowano pierwszą edycję cyklu koncertów muzyki klasycznej i 

jazzowej, które odbywały się w lipcu i sierpniu na tarasie oficyny przy kościele pod nazwą zaPARKuj 

w MŁOCHOWIE (średnio na każdym z 7 koncertów było ok 120 słuchaczy). Projekt odbył się pod 

patronatem wójta gminy Nadarzyn Janusza Grzyba, oraz marszałka województwa mazowieckiego 

Adama Struzika, we współpracy z księdzem proboszczem Józefem Ślusarczykiem. 

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ BIBLIOTECZNA 

Głównym zadaniem statutowym Biblioteki jest zaspokajanie i rozwijanie potrzeb czytelniczych 

społeczeństwa oraz upowszechnianie wiedzy i rozwój kultury. Do zakresu jej działań należy 

gromadzenie, opracowywanie, przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych ze szczególnym 

uwzględnieniem materiałów dotyczących własnego regionu.  

W 2016 roku dotacja z Urzędu Gminy Nadarzyn przeznaczona na działalność Biblioteki 

wyniosła:  655 158,00 zł (w tym 5 158,00 zł dotacji celowej na dofinansowanie własne w Programie 

„Kraszewski. Komputery dla bibliotek 2016”. W ramach programu biblioteka otrzymała 29 196,00 zł 

na zakup sprzętu komputerowego. Projekt podczas oceny merytorycznej uzyskał 95 punktów na 100 

możliwych, najwięcej ze wszystkich bibliotek aplikujących o dofinansowanie). Ze środków 

finansowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w 2016 r. pozyskano kwotę: 16 000,00 

zł. Pozyskane dofinansowanie dotyczyło zadania „Zakup nowości wydawniczych” w ramach programu 

operacyjnego „Literatura i czytelnictwo”. 

Podstawę działania BPGN stanowią jej zbiory biblioteczne. Księgozbiór Biblioteki Publicznej 

Gminy Nadarzyn ma charakter uniwersalny, to znaczy zawiera zarówno literaturę piękną, dzieła 

niebeletrystyczne oraz publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy przeznaczone dla odbiorców ze 



 30

wszystkich grup wiekowych. Oprócz książek biblioteka gromadzi również tzw. zbiory specjalne, czyli 

filmy dla dzieci i dorosłych, audiobooki, multimedia edukacyjne. Wciąż powiększa się oferta książek 

obcojęzycznych, cieszących się rosnącym zainteresowaniem. Na miejscu, w Oddziale dla Dzieci i w 

Filii w Młochowie można skorzystać z gier planszowych, których wybór jest coraz większy. 

Stan zbiorów Biblioteki na koniec 2016 roku wyniósł: 34 742 woluminy oraz 2874 jednostki 

zbiorów specjalnych, w tym 938 audiobooków. Przybyło ogółem 2206 woluminów książek, w tym ze 

środków organizatora 1546, ze środków MKiDN 660. Zbiorów specjalnych zakupiono 377, w tym 121 

audiobooków.  

W roku 2016 prenumerowano 37 tytułów czasopism. Oprócz magazynów typowo kobiecych, na 

które jest największe zapotrzebowanie, kupowano również tygodniki, czasopisma dla dzieci i 

młodzieży, pisma popularnonaukowe, wzbogacające warsztat informacyjny placówki oraz prasę 

fachową. Wszystkie cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród czytelników. 

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom specjalnych grup, biblioteka zaopatruje swoje zbiory w 

specjalne serie wydawnicze, takie jak „Duże Litery” przeznaczone dla czytelników mających problemy 

ze wzrokiem, mianowicie osób starszych, z wadami wzroku oraz chorych. Regularnie wzbogacamy 

nasze zbiory o pozycje dotyczące historii i tradycji regionu. Między innymi: „Sefer Pruszków. Księga 

pamięci Pruszkowa, Nadarzyna i okolic”, „Groby cadyków”, „Mieszkańcy powiatu pruszkowskiego w 

powstaniu warszawskim”. 

Główne zadanie biblioteki stanowi obsługa czytelników. W sieci nadarzyńskich bibliotek w 2016 

r. zarejestrowanych było 2842 osoby. Odwiedziły one bibliotekę 22 538 razy. Społeczny zasięg 

czytelnictwa, czyli liczba czytelników na 100 mieszkańców, wyniósł 23,4 % mieszkańców naszej 

Gminy. Czytelnicy wypożyczyli 34 906 woluminów na zewnątrz oraz 6190 na miejscu. Zbiorów 

specjalnych wypożyczono 3 602 jednostek, w tym 800 audiobooków. 

Poza obsługą czytelników, ważną dla biblioteki pozostaje działalność edukacyjna i kulturalna, 

która realizowana jest poprzez szeroko pojętą edukację czytelniczą i medialną, organizowanie lekcji 

bibliotecznych, warsztatów, pogadanek, wystaw edukacyjnych, spotkań ze specjalistami i innymi 

formami wspierającymi zdobywanie wiedzy. Dużą popularnością cieszą się konkursy i spotkania 

autorskie.  

Szczególnie ważną rolę odgrywa czytelnictwo dzieci i młodzieży - zarówno w ich rozwoju, jak i 

procesie systematycznego kształcenia i wychowania. Poprzez wyodrębnienie w nadarzyńskiej 

bibliotece przyjaznej przestrzeni, jaką jest Oddział dla Dzieci obserwuje się wzrost liczby dzieci w 

bibliotece. Oprócz starań o zaspokajanie ich potrzeb literackich poprzez bliską ich zainteresowaniom 

ofertę książek i filmów bibliotek podejmuje się realizacji rozmaitych form animacji czytelniczej i 

kulturalnej, m.in. odbyło się 40 spotkań dla dzieci zarówno z przedszkoli jak i szkół podstawowych 

oraz młodzież z Ogniska „Tęcza”, w których uczestniczyło łącznie 724 dzieci (np.: różnorodne 

projekty zajęcia, warsztaty, spotkania autorskie, w tym m.in.: projekt „Skąd się wzięły małpy w 

Internecie?”, współorganizowanego przez Fundację Społeczeństwa Informacyjnego; zajęcia dotyczące 
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bezpiecznego Internetu - oparte były o materiały dostarczone przez Fundację PANOPTYKON i 

skoncentrowane były na korzystaniu z mediów społecznościowych; spotkanie dla przedszkolaków pt. 

„Bezpieczeństwo na wakacjach” (zorganizowane we współpracy z Komisariatem Policji w 

Nadarzynie); spotkanie pt. „Śpiewająca biblioteka” z Edytą i Robertem Zarębskimi (Edyta Zarębska 

jest autorką i ilustratorką książek dla dzieci); lekcje pt. „Witamy w bibliotece”, których celem jest 

kształtowanie i rozwijanie zainteresowań czytelniczych, kształtowanie poczucia szacunku dla książek, 

wyrabianie u dzieci nawyku korzystania ze zbiorów Biblioteki, poznanie pracy bibliotekarza). 

Ważnym elementem działalności edukacyjnej i kulturalnej Biblioteki są czwartkowe spotkania 

rozbudzające pasje, uzdolnienia i wiedzę. Od stycznia kontynuowaliśmy cotygodniowe spotkania z 

czytelnikami dorosłymi (seniorami). Odbyło się ich 41, wzięło w nich udział 407 osób. Pozwalają one 

na nawiązywanie nowych kontaktów, zdobywanie nowych umiejętności, poszerzanie wiedzy.  

Biblioteka organizuje cyklicznie podejmuje także inne przedsięwzięcia, jak np.: Dyskusyjny 

Klub Książki (9 spotkań, w których udział wzięło 91 osób); warsztaty literackie, czy rękodzielnicze, 

spotkania autorskie (np. z panią Lilianą Fabisińską, a także z panem Jerzym Kostowskim).  

Biblioteka w Nadarzynie i Filia w Młochowie w 2016 r. przedłużyły podjęty w 2014 roku projekt 

„MegaMatma uczy w bibliotece”. Na stronie portalu megamatma.pl zgromadzona jest wiedza z 

matematyki przydatna na każdym poziomie edukacji. Kontynuowano również współpracę z firmą 

FunMedia, dzięki której udostępniliśmy naszym czytelnikom pakiet kursów internetowych do nauki 

języka angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, fotograficznego i obsługi Photoshopa. Można z nich 

korzystać samodzielnie, w indywidualnym tempie, również poza biblioteką. 

W każdy piątek, w Bibliotece spotykają się entuzjaści gier planszowych – „Nadarzyńskie 

planszówki”. Od wakacji odbyły się 23 spotkania, w których udział wzięły 194 osoby.  

Biblioteka to nieustannie rozwijające się systemy biblioteczne. Rozwój komputerów i Internetu 

zapewniły nową jakość w organizowaniu dostępu do zasobów i usług bibliotecznych. W marcu, w 

miejsce starej, pojawiła się odświeżona strona www biblioteki. Nowa grafika oraz bardziej przyjazny 

interfejs pozwalają na swobodne korzystanie z serwisu. Przejrzysty układ menu ułatwia dostęp do 

najważniejszych informacji i funkcjonalności. W obu placówkach (zarówno biblioteka w Nadarzynie 

jak i filia w Młochowie) jest nieustannie wdrażany i ulepszany Zintegrowany System Biblioteczny 

MATEUSZ, automatyzujący procesy biblioteczne. Od marca w Filii w Młochowie, została 

uruchomiona elektroniczna wypożyczania. Dzięki temu zakładając kartę w jednej placówce można 

korzystać ze wszystkich nadarzyńskich bibliotek oraz mieć dostęp online do elektronicznych katalogów 

i swoich kont w Internecie.  

 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNYM 

Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” jest placówką wsparcia dziennego, której 

głównym celem jest poprawa społecznego i emocjonalnego funkcjonowania dzieci i młodzieży oraz ich 
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rodzin, działającą w oparciu o świetlice w Nadarzynie i Młochowie. Od stycznia do grudnia 2016 roku 

GODM Tęcza objęło stałą opieką 67 wychowanków: Młochów 26, Nadarzyn 24, Walendów 12, 

Kajetany 2, Rusiec 1, Urzut 2,  (w tym doraźną opieką 7 dzieci np. zimowisko, półkolonie, kolonie). 

Placówka w Nadarzynie i Młochowie czynna była od poniedziałku do piątku w godz. 9.00-17.00.  

Placówki wsparcia dziennego (świetlice) zajmują się pomocą rodzinom w realizacji funkcji 

opiekuńczo-wychowawczych na rzecz dziecka. Podejmują działania w zakresie organizacji czasu 

wolnego, pomocy w nauce, rozwijaniu zainteresowań podopiecznych, organizacji zajęć. Współpracują 

w tym zakresie z rodziną dziecka oraz instytucjami lokalnymi (m.in.  szkołą, instytucjami kultury, 

sportu, pomocy społecznej, placówkami leczniczymi itp.).  

W ramach realizacji programu wychowawczo-profilaktycznego zorganizowano m.in.: ferie zimowe (w 

trakcie realizowane były m.in. zajęcia z elementami profilaktyki nt. szkodliwości palenia tytoniu oraz 

bezpieczeństwa podczas zabaw zimowych w oparciu o kampanię „Krucha wyobraźnia”); Dzień 

Rodziny (19 maja - głównym punktem był II Rodzinny Mecz Piłki Nożnej, rozegrany we współpracy z 

Gminnym Ośrodkiem Sportu); warsztaty z rękodzieła z dziećmi i rodzicami (florystyczne, plastyczne 

dla wychowanków oraz z rodzicami); spotkania na temat bezpieczeństwa (m.in. „Odpowiedzialność 

prawna nieletnich i cyberprzemoc”, „Bezpieczne wakacje”); happening „Bądź bezpieczny na drodze” 

(spotkania dotyczące bezpieczeństwa na drodze pieszego i rowerzysty z uwagi na przebudowę trasy S8 

zostało zaplanowane w dwóch szkołach: w Kostowcu i w Młochowie); VIII Piknik Rodzinny i VII 

Nadarzyński Bieg Rodzinny o puchar Wójta Gminy Nadarzyn (przy współudziale Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury, Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Parafii pw. św. 

Klemensa oraz Urzędu Gminy w Nadarzynie); półkolonie (w których uczestniczyło 32 dzieci);  kolonie 

(w Sielpi - 25 dzieci - program obejmował m.in. poznawanie okolicy i regionu, warsztaty – np. z 

zakresu profilaktyki uzależnień oraz budowania pozytywnego wizerunku i poczucia własnej wartości);  

Po raz IV odbyły się Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i zdrowego stylu życia - zainaugurowane 27 

października spotkaniem z gościem specjalnym – dr. Bohdanem Tadeuszem Woronowiczem, doktorem 

medycyny, specjalistą psychiatrą, certyfikowanym specjalistą i superwizorem psychoterapii uzależnień 

zakończyły się 10 grudnia spotkaniem z Janem Melą - podróżnikiem, działaczem społecznym, 

założycielem Fundacji Poza Horyzonty; najmłodszym w historii zdobywcą biegunów 

północnego i południowego w ciągu jednego roku, i jednocześnie pierwszym niepełnosprawnym, który 

dokonał takiego wyczynu. W trakcie Dni Profilaktyki były także 18-lecie Gruby AA Klemens oraz 

spotkanie w Gimnazjum z Pawłem Urbańskim - pierwszym niewidomym uczestnikiem MIT Global 

Entrepreneurship Bootcamp 2016; a także warsztaty w Szkole Podstawowej w Nadarzynie - Program 

Domowych Detektywów (rekomendowany przez PARPA) w którym uczestniczyli psycholodzy, 

pedagodzy w tym również pracownicy GODM Tęcza).  

Działania proekologiczne. W ramach realizacji programu „Zielony czas pomagania” Firma DB 

Schenker po raz kolejny zaprosiła Ognisko do współpracy. W 2016 roku spotkanie odbyło się pod 

hasłem „Żyj sportowo – kolorowo”, a w Parku w Młochowie wspólnie zorganizowane zostało dla 
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dzieci ekologiczne spotkania. Odbyły się: zawody sportowe, zabawy cyrkowe i gry planszowe. Główną 

atrakcją spotkania była gra terenowa, podczas której dzieci zapoznawały się z zabytkami zespołu 

pałacowo-parkowego w Młochowie.  

Podopieczni Ogniska wzięli również udział w Dniu Ziemi - odbyły się zajęcia o tematyce ekologicznej, 

prozdrowotnej a dzieci wzięły udział w sprzątaniu najbliższego otoczenia.  

Poza wymienioną działalnością, wychowawcy i podopieczni Ogniska Tęcza byli organizatorami i 

uczestnikami różnorodnych konkursów (np. I miejsce w organizowanym przez NOK XV Gminny 

Konkurs Plastyczny "Pisanka i Palma"; Organizacja III Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 

Barwy Dzieciństwa – „Poznaj Mojego Przyjaciela”. GODM Tęcza od 2010 roku jest organizatorem 

tego konkursu plastycznego, od 3 lat konkurs jest ogólnopolski). Prowadzono również działalność w 

sekcji strzeleckiej (w tym udział w zawodach strzeleckich, np.: 

upamiętniających 152. rocznicę Powstania Styczniowego). Wychowawcy i dzieci brali udział oraz 

organizowali  uroczystości i obchody upamiętniający wydarzenia historyczne – np.: rocznicę Powstania 

Styczniowego, Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych, rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 

Maja czy Święto Niepodległości. 

Działalność GOD-M „Tęcza” w znacznej mierze opierała się o również o współpracę przede 

wszystkim ze szkołami a terenu gminy, Caritas, NOK, Strażą Gminną, OSP w Nadarzynie i 

Młochowie, Gminną Komisją Rozwiazywania Problemów Alkoholowych, Parafiami w Nadarzynie i 

Młochowie ale także z Nadarzyńskim Szczepem Drużyn Harcerskich i Zuchowych, Biblioteką czy 

Urzędem Gminy. 

 

 

GMINNA KOMISJA ROZWI ĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie w 2016 roku prowadziła 

działania w oparciu o - zatwierdzony Uchwałą Rady Gminy Nadarzyn - Gminny Program Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Nadarzyn. Do 

głównych zadań realizowanych przez Komisję należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką 

i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, narkomanii oraz przeciwdziałanie przemocy. Zadania 

realizowane były poprzez: 

• Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od 

alkoholu oraz członków ich rodzin: prowadzono i finansowano Punkt Konsultacyjny, w ramach 

którego przyjmował psycholog (w 2016 roku odbyło się 279 godzin dyżuru psychologa); terapeuta 

uzależnień, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, mediacje rodzinne (w 2016 roku odbyło się 160 

godzin dyżuru terapeuty); w ramach punktu konsultacyjnego dyżury pełnił także przewodniczący i 

członkowie GKRPA oraz pełnomocnik Wójta ds. uzależnień (podczas dyżurów odbywały się 

spotkania z osobami uzależnionymi, współuzależnionymi oraz ofiarami i sprawcami przemocy w 

rodzinie). Odbywały się posiedzenia Komisji, podczas których omawiano zagadnienia dotyczące 
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m.in. realizacji bieżących działań, opiniowanie wniosków o sprzedaż napojów alkoholowych, 

wywiady z członkami rodzin zgłaszającymi problem oraz ze sprawcami problemu, kierowanie do 

konsultacji ze specjalistami, motywowanie do udziału w spotkaniach Grup Wsparcia, 

motywowanie do ograniczenia picia i/lub dobrowolnego poddania się leczeniu. Prowadzono także 

dofinansowanie terapii w Poradni Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie. 

• Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej  ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie: w 2016 roku o występujących 

w rodzinach problemach Komisja była informowana głównie przez najbliższych członków rodziny, 

Policję, Zespół Interdyscyplinarny, GOPS. Szczególna uwaga Komisji skierowana była na rodziny, 

w których wychowują się dzieci. Rodzinom, w zależności od indywidualnej sytuacji proponowano 

m.in.: bezpłatną pomoc prawną, materialną, socjalną Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej; 

kierowanie dzieci do placówki wsparcia dziennego GODM „T ęcza”, gdzie poza pomocą dziecku 

istniała możliwość konsultacji psychologicznych i  pedagogicznych dla rodziców i opiekunów; 

konsultacje psychologa i terapeuty oraz specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla 

dorosłych członków rodziny i dla ich dzieci; uczestnictwo w spotkaniach grupy wsparcia AA 

„Klemens”, AA „Jedność”; kierowanie do Zespołu Ośrodków Wsparcia w Piastowie, czy do 

Poradni Leczenia Uzależnień w Pruszkowie oraz Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od 

Alkoholu i Współuzależnienia. 

• Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży, w tym m.in.: pozytywne zaopiniowano wnioski dyrektorów placówek oświatowych i 

sfinansowano lub dofinansowano różnorodne szkolenia i warsztaty; dofinansowano bieżącą 

działalność placówki wsparcia dziennego; Sfinansowano i współorganizowano IV Nadarzyńskich 

Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia; finansowano zakup czasopism/publikacji o tematyce 

przemocy i profilaktyki uzależnień; wspierano finansowo VIII Piknik Rodzinny.  

• Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służących rozwiązywaniu 

problemów alkoholowych – tj. z placówkami oświatowymi, Policją, GOPS, Zespołem 

Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Poradnią Leczenia Uzależnień w 

Pruszkowie, Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej w Piastowie, SPG ZOZ, Caritas, Nadarzyńskim 

Ośrodkiem Kultury, Parafią w Nadarzynie, Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, 

grupą wsparcia AA Klemens, Strażą Gminną  oraz GODM „Tęcza”. 

W 2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w oparciu o wnioski 

przedsiębiorców, wydała: 2 postanowienia pozytywnie opiniujące lokalizację punktu sprzedaży 

napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Wg stanu na koniec 

2016 roku, na terenie Gminy Nadarzyn znajduje się 28 punktów sprzedaży napojów alkoholowych – 

sklepy - w których podmioty posiadają: 28 zezwoleń na napoje o zawartości alkoholu do 4,5%  oraz 

piwo, 27 zezwoleń na napoje o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa, 26 zezwoleń 

na napoje  o zawartości alkoholu  powyżej 18%; 11 punktów sprzedaży i podawania napojów 
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alkoholowych – gastronomia, w których podmioty posiadają: 11  zezwolenia na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych o zawartości do 4,5%  oraz piwo, 8  zezwoleń na sprzedaż i podawanie 

napojów alkoholowych  o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z  wyjątkiem piwa oraz 7 zezwoleń na 

sprzedaż i podawanie napojów alkoholowych o zawartości alkoholu  pow.18%. 

W 2016 roku członkowie GKRPA przeprowadzili 2 wizyty opiniujące oraz 24 kontrole punktów 

sprzedaży alkoholu zgodnie z założonym „Harmonogramem kontroli”. Na realizację w/w działań w 

2016 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie poniosła 

wydatki w łącznej kwocie 168 798,18  złotych. 

 

DZIAŁALNO ŚĆ W ZAKRESIE BEZPIECZE ŃSTWA 

Straż Gminna (funkcjonująca od 2012 r.), w oparciu o Zespół ds. wykroczeń, Zespół Patrolowo – 

Interwencyjny oraz Zespół Dyżurnych realizuje zadania ustawowe, przede wszystkim: ochrona spokoju 

i porządku w miejscach publicznych; czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w zakresie 

określonym w przepisach o ruchu drogowym; kontrola publicznego transportu zbiorowego – w zakresie 

określonym w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym; zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 

katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem; ochrona 

obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; doprowadzanie osób nietrzeźwych do izby 

wytrzeźwień lub miejsca ich zamieszkania, jeżeli osoby te zachowaniem swoim dają powód do 

zgorszenia w miejscu publicznym, znajdują się w okolicznościach zagrażających ich życiu lub zdrowiu 

albo zagrażają życiu lub zdrowiu innych osób; informowanie społeczności lokalnej o stanie i rodzajach 

zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach mających na celu zapobieganie popełnianiu 

przestępstw i wykroczeń oraz zjawisk kryminogennych i współdziałanie w tym zakresie z organami 

państwowymi, samorządowymi i organizacjami społecznymi; konwojowanie dokumentów, 

przedmiotów wartościowych lub wartości pieniężnych dla potrzeb gminy. 

Od 1 stycznia 2016 roku znowelizowana ustawa Prawo o Ruchu Drogowym odebrała strażom 

gminnym i miejskim uprawnienia w zakresie korzystania z urządzeń rejestrujących wykroczenia 

drogowe, w związku z czym z dniem 1 lutego br. wprowadzone zostały zmiany w Regulaminie Pracy 

Straży Gminnej w Nadarzynie. W myśl nowych zapisów służba pełniona jest od poniedziałku do piątku 

w godzinach 7:00 – 22:00, natomiast w dni wolne w godzinach 9:00 – 21:00. Dodatkowo, zależnie od  

potrzeb, załogi były wystawiane do służby w dni świąteczne oraz weekendy, do zabezpieczenia imprez, 

uroczystości itp. Nowym zadaniem funkcjonariuszy straży jest odławianie wałęsających się zwierząt 

(ustalanie ich właścicieli przy pomocy czytnika, o ile zwierzę posiada wszczepiony chip; ewentualnie 

odwiezienie do schroniska). Do tego celu zostało zakupione niezbędne wyposażenie w postaci klatek, 

chwytaków oraz innego sprzętu, przy pomocy którego można bezpiecznie i humanitarnie zająć się 

zwierzęciem. Pod koniec roku Straż Gminna została doposażona w samochód Dacia Dokker, który jest 

wykorzystywany do transportu zwierząt. 
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Podobnie jak we wcześniejszych latach, w ramach codziennej służby, funkcjonariusze 

prowadzili działania prewencyjne w okolicach szkół, przedszkoli oraz miejsc, z których dzieci 

odjeżdżają gimbusami do szkół. Kontynuowane były kontrole posesji pod kątem zawartych przez ich 

właścicieli umów na wywóz nieczystości (przeprowadzono kontrole 182 posesji, w czasie których 

ujawniono 96 nieprawidłowości związanych m. in. z brakiem zawartych umów, bądź też innych 

wykroczeń (w 22 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, w 73 przypadkach pouczenia 

natomiast jedno wykroczenie znalazło swój finał w sądzie). 

 Ponadto w ramach codziennej służby, straż prowadziła także kontrole: 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”); rejonów 

wokół lokali gastronomicznych oraz punktów sprzedaży napojów alkoholowych, pustostanów pod 

kątem m.in. osób bezdomnych; lasów i parków m.in. pod kątem dzikich wysypisk. 

W 2016 r. w dokumentacji służbowej prowadzonej na stanowisku Dyżurnego Straży 

zarejestrowano 2006 interwencji zarówno stanowiących wykroczenia, udzielania asysty bądź pomocy, 

przeprowadzenie działań profilaktycznych, zabezpieczeń itp. W związku z ujawnionymi 

wykroczeniami w 52 przypadkach wystąpiono do Sądów Rejonowych z wnioskami o ukaranie. 

W ciągu całego roku funkcjonariusze Straży Gminnej wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu 

Policji w Nadarzynie uczestniczyli w zabezpieczeniu 25 imprez, uroczystości i zgromadzeń, m.in.: 

Orszak Trzech Króli; Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy; uroczystości religijne, manifestacja 

ekologiczna; Obchody 110-lecia OSP Nadarzyn; „Poland Bike Marathon 2016 – Nadarzyn”; Dożynki 

Gminne; uroczystości pogrzebowe Karola Łoniewskiego; Obchody Święta Niepodległości i in. W 

ramach wspólnych patroli z Policjantami, Strażnicy brali udział w działaniach prewencyjnych, jak np.: 

„Bezpieczny rowerzysta”, „Bezdomni”, „Razem bezpieczniej”, „Bezpieczne ferie 2016”, „Pieszy bez 

odblasków””, „Bezpieczne wakacje 2016”, „Bezpieczna droga do szkoły”. 

 W ramach działalności profilaktycznej prowadzonej przez Straż Gminną w Nadarzynie 

funkcjonariusze wzięli udział w 24 spotkaniach, które odbyły się w Publicznym Przedszkolu w 

Nadarzynie, jak też Szkołach Podstawowych w Nadarzynie, Młochowie, Kostowcu oraz Woli 

Krakowiańskiej. 

  

Wójt Gminy 

(-) Janusz Grzyb 

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


