
KOMUNIKAT 

W dniu 10 stycznia 2019 roku Komisja Konkursowa w składzie: 

1. Przewodnicząca komisji – Edyta Gawrońska 

2. Członek komisji – Weronika Gałązka 

3. Członek komisji (protokolant) – Monika Kosakowska-Ludwiniak 

Dokonała oceny formalnej 6 ofert, które wpłynęły na realizację zadań publicznych na terenie Gminy 

Nadarzyn w 2019 r, w zakresie: 1. wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu; 2. wspierania i 

upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i  dziedzictwa narodowego   w tym: 5 ofert na 

zadania publiczne w zakresie:(zadanie nr 1) wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu w 

szczególności piłki nożnej, baseball, tenisa stołowego, tenisa ziemnego, koszykówki, siatkówki, piłki 

ręcznej, sportów walki, badmintona, brydża, kolarstwa, biegów przełajowych, lekkoatletyki oraz 

organizacji imprez rekreacyjno-sportowych oraz  1 oferta na zadanie publiczne w zakresie: (zadanie nr 2) 

wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego poprzez 

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

instrumentach muzycznych. 

Komisja nie wniosła zastrzeżeń co do kwestii formalnych i dopuściła je do oceny merytorycznej. 

Numer 
oferty 

Nazwa organizacji Tytuł zadania Kwota 
przyznanej 

dotacji 

Zadanie nr 1 

1 Klub Sportowy 
Nadarzyn 

Badminton dla wszystkich 
mieszkańców Gminy Nadarzyn 

20 000,00 zł 

2 Gminny Ludowy Klub 
Sportowy Nadarzyn 

Upowszechnianie kultury fizycznej na 
terenie Gminy Nadarzyn w 2019 roku 

1 336 500,00 zł 

3 Uczniowski Klub 
Sportowy Kolarz 

Nadarzyn 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w 

szczególności kolarstwa na terenie 
Gminy Nadarzyn  

12 000,00 zł 

4 Uczniowski Klub 
Sportowy RUSIEC 

Prowadzenie zajęć piłki ręcznej i 
lekkoatletyki 

28 000, 00 zł 

5 Akademia Schaby Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu – dyscyplina 

baseball 

10 000,00 zł 

Zadanie nr 2 

1 Ochotnicza Straż 
Pożarna Nadarzyn 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury poprzez organizację i 

prowadzenie orkiestry na terenie 
Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na 

dętych i perkusyjnych instrumentach 
muzycznych w 2019 roku 

450 000,00 zł 



W związku z powyższym Komisja Konkursowa przedstawiła Wójtowi Gminy Nadarzyn złożone oferty oraz 

zawnioskowała o zawarcie umów o udzielenie dotacji dla poszczególnych oferentów na łączną kwotę 

1 406 500,00 zł na realizację  zadania nr 1 oraz kwotę 450 000,00 zł na realizację zadania nr 2. 

 

Nadarzyn, 10 stycznia 2019 roku 

             

       Przewodnicząca komisji (-) Edyta Gawrońska 

Członek komisji (-) Weronika Gałązka 

Członek komisji (-) Monika Kosakowska-Ludwiniak 

 


