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Sprawozdanie Wójta Gminy Nadarzyn  

 

z realizacji programu współpracy Gminy Nadarzyn  

z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami  

prowadzącymi działalność pożytku publicznego w 2018 r. 

 

Program współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz 

innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2018 r. został 

przyjęty Uchwałą XXIV.435.2017  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 27 września 2017 r. 

w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami 

pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 

publicznego na 2018 rok. 

Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, program 

realizowany był przez organizacje wyłaniane w drodze otwartych konkursów ofert. 

Zarządzeniami Wójta Gminy Nadarzyn o numerach: 119/2017 z  dnia 15 grudnia  

2017 r.; 120/2017 z 15 grudnia 2017 r.; 121/2017 z 15 grudnia 2017 r.; 52/2018 

z dnia 8 maja 2018; ogłoszono konkursy na wspieranie realizacji zadań z zakresu 

upowszechniania kultury fizycznej i sportu, upowszechniania kultury, sztuki, ochrony 

dóbr kultury i dziedzictwa narodowego oraz działalności na rzecz dzieci i młodzieży 

w tym wypoczynku dzieci i młodzieży. 

W powyższym zakresie zadania zrealizowane zostały na łączną kwotę   

1 853 993,00 zł, z czego 1 300 000,00 zł - w zakresie upowszechniania kultury 

fizycznej i sportu, 69 993,00 zł - w zakresie wypoczynku dzieci i młodzieży z terenu 
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Gminy Nadarzyn,  484 000,00 zł - w zakresie wspierania i upowszechniania kultury, 

sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. 

GLKS Nadarzyn (dotacja w łącznej wysokości 1 296 784,00 zł na podstawie umów 

nr 71/2018 z dnia 10.01.2018 r. oraz nr 72/2018 z dnia 10.01.2018 r. 

z uwzględnieniem aneksu nr 1 do umowy nr 72/2018 z dnia 10.09.2018 r. i aneksu nr 

2 do umowy nr 72/2018 z dnia 14.12.2018 r., w tym 31 784,00 zł na wypoczynek 

letni na podstawie umowy nr 373/2018 z dnia 18.06.2018 r.) otrzymał dotację 

w wysokości 1 265 000,00 zł na zadania z zakresu wspierania kultury fizycznej 

i sportu. Przedmiotem działalności GLKS była m.in. popularyzacja sportu na terenie 

Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej, tenisa stołowego sekcji 

żeńskiej i męskiej, tenisa ziemnego, koszykówki, piłki siatkowej dziewcząt i sportów 

walki, jak również propagowanie aktywnego trybu spędzania wolnego czasu, 

podnoszenie sprawności fizycznej mieszkańców Gminy Nadarzyn, organizacja 

zawodów w ramach rozgrywek ligowych i imprez rekreacyjno-sportowych 

o charakterze regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym oraz 

stworzenie dogodnych warunków rozwoju różnych dyscyplin sportowych. 

Przygotowano zawodników i zawodniczki sekcji sportowych GLKS Nadarzyn do 

zawodów ligowych i turniejów indywidualnych w roku 2018 pod kątem 

ogólnorozwojowym, technicznym, wolicjonalnym i taktycznym. Programem objęto 

593 osoby. Wprowadzono 19 zawodników do kadr wojewódzkich oraz 5 

zawodników do kadr narodowych. Zawodnicy zdobywali: 11 medali na 

Mistrzostwach Polski, 44 medali na Mistrzostwach Województwa, 2 Medale 

Mistrzostw Europy. Pięć zespołów wywalczyło czołowe miejsca w rozgrywkach 

ligowych oraz 2 zespoły awansowały do wyższej ligi. W trakcie roku Klub 

zorganizował ponad 226 zawodów sportowych ligowych i indywidualnych na 

szczeblu  międzynarodowym, ogólnopolskim, wojewódzkim i regionalnym. 

Zorganizowano 8 zgrupowań, 12 konsultacji i 6 seminariów szkoleniowych dla 

zawodników i trenerów GLKS. 

GLKS Nadarzyn w 2018 r. uzyskał również dotację na organizację 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (umowę podpisano na kwotę  

31 784,00 zł i  została wykorzystana w całości). Zorganizowano 3 obozy sportowe 

dla dzieci i młodzieży w dyscyplinach piłka nożna, tenis stołowy oraz piłka siatkowa. 



Objęto szkoleniem sportowym w sekcjach w czasie okresu letniego 137 mieszkańców 

Gminy Nadarzyn.  

Klub Sportowy Nadarzyn w 2018 r. otrzymał dotację w wysokości 20 000,00 zł na 

podstawie umowy nr 73/2018 z dnia 11.01.2018 r. na realizację zadania z zakresu 

wspierania kultury fizycznej i sportu. Przedmiotem działalności KS Nadarzyn była 

m.in. popularyzacja sportu na terenie Gminy Nadarzyn poprzez prowadzenie zajęć 

badmintona dla dziewcząt i chłopców, propagowanie aktywnego trybu spędzania 

czasu, organizacja szkoleń, czy też organizacja zawodów. W roku 2018 z ofert klubu 

skorzystało łącznie około 300 osób, 225 osób uczestniczyło w organizowanych 

turniejach, w zajęciach prowadzonych przez klub na stałe uczestniczyło 45 dzieci 

w wieku od 5 do 16 lat oraz 30 osób dorosłych. Klub zorganizował trzy imprezy 

sportowe dla dzieci i dorosłych. 

Uczniowski Klub Sportowy „Rusiec” w 2018 r. uzyskał dotację w wysokości 

13 000,00 zł na podstawie umowy nr 70/2018 z dnia 11.01.2018 r. z uwzględnieniem 

aneksu nr 1 do umowy nr 70/2018 z dnia 31.12.2018 r., w zakresie prowadzenia zajęć 

w piłce ręcznej dla uczniów szkół podstawowych (dziewczęta i chłopcy) z terenu 

Gminy Nadarzyn oraz organizacji imprez sportowo – rekreacyjnych. W klubie 

działały dwie drużyny dziewcząt w kategorii „Dzieci” w piłkę ręczną, grupa 

lekkoatletów oraz grupa mieszana z rocznika 2004 i młodsi w piłce ręcznej. UKS 

„Rusiec” uczestniczył w 9 zawodach piłki ręcznej, z czego 2 turniejów był 

organizatorem. Grupa lekkoatletyczna brała udział łącznie w 9 mitingach i biegach.  

Akademia Schaby (dotacja w łącznej wysokości 4 088,00 zł na podstawie umowy 

10.01.2018 r. nr 74/2018, w tym 2 088,00 zł na wypoczynek letni na podstawie 

umowy nr 369/2018 r. z dnia 20.06.2018 r.) otrzymała dotację w wysokości 2 000,00 

zł na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez 

uprawianie dyscyplin baseball, softball oraz tee-ball. Akademia Schaby 

zorganizowała jeden turniej, a także organizowała zajęcia rekreacyjne z baseballu 

w zakresie lekcji wychowania fizycznego oraz zajęć w ramach świetlicy.  

Akademia Schaby w 2018 r. uzyskała również dotację na organizację 

wypoczynku letniego dzieci i młodzieży (umowa podpisana została na kwotę  

2 088,00 zł). Zorganizowano obóz sportowo-rekreacyjny, w którym wzięło 9 dzieci 

z Gminy Nadarzyn.  

 



Ochotnicza Straż Pożarna uzyskała dofinansowanie w wysokości 484 000,00 zł na 

podstawie umowy nr 75/2018 z dnia 10.01.2018 r. w zakresie  wspierania 

i upowszechniania kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 

terenie Gminy Nadarzyn w 2018 roku, poprzez organizację i prowadzenie orkiestry 

na terenie Gminy Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach 

muzycznych w 2018 roku. Jednym z podstawowych zadań Orkiestry OSP Nadarzyn 

jest nauka gry na instrumentach muzycznych dzieci i młodzieży, oprawa muzyczna 

i artystyczna uroczystości na terenie Gminy Nadarzyn, reprezentowanie gminy na 

konkursach i festiwalach krajowych i zagranicznych. Orkiestra OSP Nadarzyn liczy 

78 członków z tego 42 osób to dzieci i młodzież ucząca się. W roku 2018 orkiestra 

brała udział w wielu występach w kraju i zagranicą m.in. oprawa muzyczna Orszaku 

Trzech Króli, oprawa muzyczna koncertu i koncert na Placu Piłsudskiego 

w Warszawie podczas Święta Państwowej Straży Pożarnej, koncert w Klubie 

Dowództwa Garnizonu Warszawa, koncert z okazji rocznicy wybuchu Powstania 

Warszawskiego, udział w uroczystościach Bożego Ciała, Dożynek Gminnych, Święta 

Niepodległości. Zapewnili oprawę muzyczną podczas inauguracji roku 

akademickiego 2018/2019 w Szkole Głównej Straży Pożarnej oraz podczas wielu 

imprez charytatywnych. Grali na wielu uroczystościach związanych z 100 letnią 

rocznicą odzyskania niepodległości, a także podczas Festiwalu Kultury 

Wietnamskiej. Muzycy grali koncerty kolęd dla mieszkańców Gminy Nadarzyn oraz 

służb mundurowych.  Orkiestra występowała w Międzynarodowym Festiwalu 

Orkiestr Dętych w Dailan w Chinach oraz „Military Music: Oman and The World” na 

zaproszenie Dyrektora Opery Królewskiej w Omanie.  

Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”  uzyskało 

wsparcie, w wysokości 20 569,00 zł na podstawie umowy nr 370/2018 z dnia 

20.06.2018 r. na przygotowanie wypoczynku letniego. Stowarzyszenie zorganizowało 

wakacyjne warsztaty „Napełniaj akumulatory „Tęczową energią””, w których udział 

wzięło 37 dzieci, w tym 17 z niepełnosprawnością, zamieszkujących teren Gminy 

Nadarzyn. Ponadto zakupione zostały materiały niezbędne do realizacji zajęć. Dzieci 

miały dostęp do sali do integracji sensorycznej, w której codziennie odbywały się 

zajęcia terapeutyczne dla uczestników warsztatów posiadających orzeczenia 

o niepełnosprawności. 



Mazowiecki Klub Karate KYOKUSHIN uzyskał dotację w wysokości 2 552,00 zł 

na podstawie umowy nr 371/2018 z dnia 20.06.2018 r. na wypoczynek letni dzieci 

i młodzieży podczas  obozów  zorganizowanych w Łazach i Olsztynie. W obozach 

uczestniczyło 11 dzieci z terenu Gminy Nadarzyn trenujących w sekcji karate Klubu 

w Nadarzynie. 

Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków 

otrzymał  dofinansowanie w wysokości 13 000,00 zł na podstawie umowy nr 

372/2018 z dnia 18.06.2018 r. na organizację wypoczynku letniego w formie obozu 

harcerskiego pod tytułem „Obóz harcerski w Lucieniu dla Dzieci z Gminy 

Nadarzyn”. 

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

o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. , poz. 688.) 

w trybie małych grantów przyznano dotację na łączną kwotę 40 271,56 zł 

następującym organizacją: 

- Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego, zadanie pod nazwą 

„Zimowisko harcerskie w miejscowości Wisła dla dzieci z gminy Nadarzyn”, 

w kwocie 9 500,00 zł. na podstawie umowy 56/2018 z dnia 09.01.2018 r.; 

- Stowarzyszenie na rzecz dzieci i osób niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy”, 

zadanie pod nazwą „Odroczony Dzień dziecka ze „Szlakiem Tęczy” w pięknych 

okolicznościach przyrody”, w kwocie 2 000,00 zł. na podstawie umowy nr 395/2018 

z dnia 03.07.2018 r.; 

- Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w Młochowie, zadanie pod 

nazwą „Festyn Odpustowy”, w kwocie 10 000,00 zł. na podstawie umowy 

nr 513/2018 z dnia 21.09.2018 r.; 

- Uczniowski Klub Sportowy „RUSIEC”, zadanie pod nazwą „Udział w rozgrywkach 

Mazowieckiej Ligi Piłki Ręcznej Dziewcząt oraz w Ogólnopolskim Turnieju „Piłka 

Ręczna Uzależnia””, w kwocie 9 771,56 zł na podstawie umowy nr 567/2018 z dnia 

15.10.2018 r. z uwzględnieniem aneksu nr 1 do umowy nr 567/2018 z dnia 

14.12.2018 r.; 

- Akademia Schaby, zadanie pod nazwą „Organizacja mini Olimpiady Baseballowej 

w formie Turnieju Mikołajkowego dla Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych 

w Ruścu, Woli Krakowiańskiej i Młochowa”, w kwocie 9 000,00 zł. na podstawie 

umowy nr 677/2018 z dnia 05.12.2018 r..  



Zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz 

umowami, organizacje, które w drodze konkursów uzyskały dofinansowanie na 

realizację działalności pożytku publicznego, złożyły (w ustawowo zakreślonym 

terminie) sprawozdania. Sprawozdania corocznie są poddawane kontroli finansowej 

pod kątem prawidłowego wydatkowania i rozliczenia przyznanych środków. 

 

 

 

 

Opracował: 

Arkadiusz Wencel 

inspektor ds. organizacyjnych, obronnych i wojskowych 

 

 

 

 Wójt Gminy Nadarzyn 

 (-) Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 


