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Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2018 r. 2 

Raport o stanie Gminy Nadarzyn obejmuje: 

 

I. Podstawowe informacje o gminie, w tym liczbie i strukturze demograficznej 

mieszkańców, dochodach i wydatkach Gminy Nadarzyn. 

II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn - opis najważniejszych działań 

podejmowanych w roku 2018 przez Urząd Gminy Nadarzyn oraz jednostki organizacyjne 

gminy, w tym działalność inwestycyjna gminy oraz realizacja uchwał Rady Gminy 

Nadarzyn. 

III. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu terytorialnego. 
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I. Podstawowe informacje o gminie, w tym liczbie i strukturze demograficznej 

mieszkańców, dochodach i wydatkach Gminy Nadarzyn. 

 

Gmina Nadarzyn - położona w południowo-zachodniej części województwa mazowieckiego, 

jest jedną z sześciu gmin Powiatu Pruszkowskiego – największą obszarowo, jednak najmniej 

zaludnioną (gmina stanowi niemal 30% powierzchni powiatu, a zamieszkuje ją tylko ok. 8% 

ludności powiatu). Na terenie gminy (7340 ha) zamieszkuje 13 778 mieszkańców w 5544 

gospodarstwach domowych (zgodnie z deklaracjami składanymi w związku z gospodarką odpadami 

komunalnymi). W okresie wiosenno-letnim liczba ludności zdecydowanie zwiększa się ze względu 

na użytkowników działek letniskowych, których w gminie Nadarzyn jest niemal 2 tysiące (na terenie 

gminy usytułowanych jest 11 Rodzinnych Ogrodów Działkowych: 6 w Kajetanach, po 1 w 

Nadarzynie, Starej Wsi i Wolicy oraz 2 w Walendowie).   

W skład gminy wchodzi 15 jednostek pomocniczych - sołectw: Kajetany, Krakowiany, Młochów, 

Nadarzyn I, Nadarzyn II, Parole, Rozalin, Rusiec, Stara Wieś, Strzeniówka, Szamoty, Urzut-

Kostowiec, Walendów, Wola Krakowiańska i Wolica.  

Gmina Nadarzyn jest gminą wiejską - ponad 65% powierzchni stanowią grunty orne, użytki zielone, 

łąki i pastwiska, ale gospodarstwa rolne można znaleźć głównie w południowej części gminy. Tutaj 

przeważa też zabudowa zagrodowa, co jednak z każdym rokiem ulega zmianie. W wyniku zmian 

planów przestrzennego zagospodarowania oraz podziałów nieruchomości dokonywanych przez 

prywatnych właścicieli silnie rozwija się zabudowa jednorodzinna, która dominuje w Nadarzynie i 

sołectwach położonych w północnej części gminy. Ponad 16% powierzchni gminy to tereny 

określone w klasyfikacji podatkowej jako nieruchomości (w tym są przede wszystkim grunty pod 

działalnością gospodarczą, pod wodami stojącymi i płynącymi oraz drogi prywatne i gminne). 

Atutami decydującymi o dużej atrakcyjności lokalizacyjnej gminy Nadarzyn dla funkcji 

mieszkaniowych, gospodarczych i rekreacyjno-wypoczynkowych jest przede wszystkim jej 

położenie w niewielkiej odległości od Warszawy oraz bliskość terenów rekreacyjnych, sąsiedztwo 

terenów leśnych (lasy zajmują prawie 18% powierzchni gminy), a także bardzo korzystne połączenia 

komunikacyjne, bardzo dobra i stale rozbudowywana infrastruktura techniczna, w tym drogi, media, 

czy obiekty użyteczności publicznej. Z powyższych względów w gminie następuje stały spadek 

znaczenia funkcji rolniczej i coraz szybszy jest rozwój funkcji gospodarczej. Gmina pełni także 

funkcję „sypialnianą” dla Warszawy oraz wzrasta jej rola jako miejsca rekreacji i wypoczynku.  Nie 

bez znaczenia pozostaje również fakt, że ok. 90% powierzchni gminy objęte jest planem 

zagospodarowania przestrzennego, dzięki czemu określone jest przeznaczenie i funkcja 

poszczególnych terenów, co korzystnie wpływa na ład przestrzenny i porządkuje przestrzeń 

publiczną gminy Nadarzyn. 
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Budżet gminy Nadarzyn w 2018 roku został zrealizowany po stronie dochodów w 

wysokości 121 303 818,00 zł (prawie o 16,7 mln więcej w porównaniu z 2017 r.), co stanowiło 

niemal 95% planu.  Największą część, bo ponad 63% w dochodach, stanowiły dochody własne - 

76 530 029,00 zł (w tym prawie 50% z podatków i opłat oraz nieco ponad 44% udziały w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa). Ponad 22% w dochodach (tj. 27 205 386,00 zł) stanowiły 

dotacje otrzymane na realizację zadań bieżących i majątkowych z zakresu m.in. administracji 

rządowej zleconych gminom (w tym ponad 35% to dotacja celowa związana z realizacją 

świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci, czyli program 

500+, oraz ponad 42% to dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków 

europejskich, czyli środki zewnętrzne pozyskane przez gminę na realizację np. budowy ścieżek 

rowerowych, rozwój terenów zielonych, Odnawialne Źródła Energii, czy kanalizacja w aglomeracji 

Nadarzyn). Pozostałą część dochodów tj. 17 568 403,00 zł (ok. 14,5%) stanowiły subwencje, z 

czego niecałe 16 mln to subwencja oświatowa. 

 

Struktura dochodów budżetu gminy Nadarzyn 2017-2018 

  
2017 2018 

udział w dochodach 

ogółem w 2018 r. (w %) 

Dochody własne 71 085 724,00 76 530 029,00 63,09 

Dotacje  18 236 182,00 27 205 386,00 22,43 

Subwencje 15 305 564,00 17 568 403,00 14,48 

Dochody ogółem 104 627 470,00 121 303 818,00 x 

 

Po stronie wydatków, budżet gminy Nadarzyn zrealizowano w wysokości 133 222 899,00 

zł (o ponad 24 mln więcej w porównaniu z rokiem 2017), co stanowi ponad 94% planu. Na kwotę 

wydatków złożyły się wydatki bieżące w wysokości 100 607 850,00 zł oraz wydatki majątkowe – 

32 615 049,00 zł.  

Wydatki bieżące poniesiono przede wszystkim na oświatę i wychowanie (prawie 33,4 mln zł - 

m.in. na wynagrodzenia dla pracowników oświaty, koszty funkcjonowania i bieżącego utrzymania 

placówek oświatowych oraz dotacje dla niepublicznych jednostek systemu oświaty, a także dla 

innych gmin jako refundacja kosztów pobytu dzieci z gminy Nadarzyn); ponad 14,6 mln zł 

stanowiły wydatki w dziale „rodzina” (w tym głównie realizacja programu 500+); na transport i 

łączność w 2018 r. wydatkowano ponad 12,6 mln zł (w tym, ponad 10,8 mln zł na remonty i bieżące 

utrzymanie dróg gminnych oraz dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej, a także prawie 1,8 

mln zł na transport zbiorowy, tj. utrzymanie linii ZTM oraz połączenia autobusowego Nadarzyn-

Pruszków); ponad 10,3 mln zł stanowiły wydatki na szeroko rozumianą administrację publiczną (w 

tym były m.in. wynagrodzenia obsługi administracyjnej oraz bieżące utrzymanie budynku urzędu, 
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ale także dotacja dla Powiatu Pruszkowskiego w związku z utrzymaniem w urzędzie gminy filii 

Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa Powiatowego - tzw. wydziału komunikacji, dotacje dla 

organizacji pożytku publicznego, diety i prowizje dla radnych i sołtysów oraz wydatki na realizację 

zadań zleconych z zakresu administracji rządowej); blisko 10% wydatków bieżących (pond 9,6 mln 

zł) stanowiła wpłata do budżetu państwa części równoważącej subwencji ogólnej dla gmin tzw. 

„janosikowego” (w 2017 r. była to kwota nieco ponad 7,7 mln zł).  

Pozostałe ponad 20 mln zł wydatków bieżących stanowiły wydatki m.in. na gospodarkę komunalną i 

ochronę środowiska, kulturę fizyczną, kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego, edukacyjną 

opiekę wychowawczą, bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową, gospodarkę 

mieszkaniową, pomoc społeczną, edukację i wychowanie, ochronę zdrowia i inne. Realizacja 

wydatków bieżących wynikała przede wszystkim z realizacji zadań statutowych jednostek 

gminnych, ale także realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych 

odrębnymi ustawami oraz porozumieniami. 

Wydatki majątkowe natomiast w 2018 r. obejmowały: wydatki na zadania inwestycyjne w 

kwocie 32 550 928,00 zł – co stanowiło ponad 24% wydatków ogółem (z czego prawie 7,5 mln 

stanowiły wydatki na inwestycje oświatowe, związane z rozbudową, wyposażeniem i modernizacją 

szkół podstawowych w Nadarzynie, Młochowie, Kostowcu i Woli Krakowiańskiej); oraz wydatki na 

zakupy inwestycyjne i wydatki w formie dotacji majątkowych (łącznie 64 121,00 zł).  

Wydatki majątkowe na zadania inwestycyjne w 2018 r. były o ponad 9 mln większe w odniesieniu 

do 2017 r. 

 

Struktura wydatków budżetu gminy Nadarzyn 2017-2018 

  

2017 2018 
udział w wydatkach 

ogółem w 2018 r. (w %) 

wydatki bieżące 83 377 500,00 100 607 850,00 75,52 

wydatki majątkowe: 25 001 028,00 32 615 049,00 24,48 

wydatki na zadania inwestycyjne 23 288 743,00 32 550 928,00 x 

wydatki dotacje i zakupy inwestycyjne 1 712 286,00 64 121,00 x 

Wydatki ogółem 108 378 528,00 133 222 899,00 x 

 

Na dzień 31.12.2018 r. różnicę pomiędzy dochodami a wydatkami budżetu stanowił deficyt 

w wysokości 11 919 080,00 zł, który został pokryty z zaciągniętych pożyczek 1 242 487,00 zł, 

emisji obligacji 8 500 000,00 zł  i wolnych środków 2 176 593,00 zł. Na koniec 2018 roku zgodnie 

ze sprawozdaniem Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji 

gmina Nadarzyn posiadała zadłużenie w wysokości 48 573 590,00 zł, przy czym indywidualny 
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wskaźnik zadłużenia Gminy Nadarzyn w latach 2018-2026, liczony zgodnie z ustawą o finansach 

publicznych, nie przekracza dopuszczalnego limitu. 

W budżecie gminy Nadarzyn na 2018 r. Rada Gminy nie wydzielała budżetu 

obywatelskiego, który zgodnie z przepisami ustawy o samorządzie gminnym muszą obligatoryjnie 

wydzielić gminy będące miastami na prawach powiatu. Przyjętą w gminie Nadarzyn od wielu lat 

praktyką jest natomiast składanie m.in. przez sołtysów i rady sołeckie (w terminie do 30 września 

danego roku) wniosków do budżetu gminy na kolejny rok, zawierających priorytetowe dla 

społeczności danej miejscowości zadania inwestycyjne. 

 

W 2018 roku, tak jak w roku poprzednim, działania samorządu zintensyfikowane zostały na 

realizację gminnych przedsięwzięć, inwestycji, remontów i projektów społecznych mając na celu 

rozwój gminy, a przede wszystkim dbałość o poprawę jakości życia jej mieszkańców. Na realizację  

tych wszystkich działań gmina Nadarzyn w 2018 roku pozyskała 11 984 279,00 zł, w tym: dotacje 

ze środków krajowych 206 745,00 zł i dotacje ze źródeł zagranicznych 11 777 533,00 zł.  

Zadaniem inwestycyjnym, na które gmina otrzymała największe dofinansowanie w roku 2018 był 

projekt realizowany z udziałem mieszkańców, pod nazwą „OZE w Gminie Nadarzyn” - odnawialne 

źródła energii. W projekcie udział wzięło 218 mieszkańców, a zainstalowanych zostało 271 

instalacji, w tym: 58 instalacje kolektorów słonecznych, 124 instalacje fotowoltaiczne oraz 89 

instalacji pomp ciepła. Wydatki poniesione w 2018 roku wyniosły 7,3 mln zł, wkład własny 

mieszkańców 199 tys. zł, wkład własny gminy 1,6 mln zł, a pozostałą kwotę stanowiła dotacja ze 

środków Unii Europejskiej 5,5 mln zł.  

Możliwość realizacji wielu zadań inwestycyjnych i remontowych, wynika ze zwiększonych 

wpływów z podatków: PIT, CIT, z podatku od środków transportowych i podatku od nieruchomości, 

ale powoduje również konieczność korzystania z zewnętrznych źródeł finansowania w postaci 

pożyczek, kredytów i obligacji. 
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II. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy Nadarzyn - opis najważniejszych działań 

podejmowanych w roku 2018 przez Urząd Gminy Nadarzyn oraz jednostki 

organizacyjne gminy, w tym działalność inwestycyjna gminy oraz realizacja uchwał 

Rady Gminy Nadarzyn. 

 

Rok 2018 był w samorządzie rokiem wyborczym, z uwagi na wybory organów stanowiących i 

wykonawczych jednostek samorządu terytorialnego, jakie odbyły się 21 października 2018 r. W 

Gminie Nadarzyn dodatkowo, 4 marca 2018 r. odbyły się wybory przedterminowe Wójta Gminy.  

Po śmierci Wójta Gminy Janusza Grzyba w dniu 8 grudnia 2017 r., zgodnie z przepisami ustawy o 

samorządzie gminnym, wykonywanie zadań i kompetencji wójta przejęła osoba wyznaczona na 

wniosek wojewody przez Prezesa Rady Ministrów – Dariusz Nowak (od 12 stycznia do 4 marca 

2018 r.). W wyborach przedterminowych, które odbyły się 4 marca 2018 r., Wójtem Gminy 

Nadarzyn został  Dariusz Zwoliński, który uzyskał również reelekcję w czasie wyborów jesiennych 

– w dniu 21 października 2018 r. 

 

Wójt Gminy jako organ wykonawczy gminy, wykonuje zadania z zakresu administracji 

publicznej wynikające z zadań własnych gminy, z zakresu administracji rządowej, których 

wykonanie zlecono gminie na mocy obowiązujących ustaw oraz inne zadania, powierzone na 

podstawie porozumień. Wójt realizuje ww. zadania w oparciu o Urząd Gminy Nadarzyn oraz 

pozostałe jednostki organizacyjne gminy, w tym: jednostki budżetowe (Przedszkola Publiczne w: 

Wolicy,  Nadarzynie i Młochowie, Liceum Ogólnokształcące, Gimnazjum im. św. Jana Pawła II w 

Nadarzynie - jednostka wygaszana z mocy ustawy, publiczne Szkoły Podstawowe w: Nadarzynie, 

Ruścu, Młochowie, Kostowcu, Woli Krakowiańskiej, Gminny Żłobek w Ruścu, Gminne Ognisko 

Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie, Gminny Ośrodek Sportu, 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Straż Gminna, Gminny Zespół Oświatowy); instytucje 

kultury (Nadarzyński Ośrodek Kultury oraz Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn z filią w 

Młochowie) a także Samodzielny Publiczny Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z ośrodkami 

zdrowia w Nadarzynie i Młochowie i Przedsiębiorstwo Komunalne Nadarzyn Sp. z o.o. 

Urząd Gminy Nadarzyn realizuje zadania wynikające z powszechnie obowiązujących przepisów 

prawa, Statutu Gminy Nadarzyn, regulaminu organizacyjnego, aktów prawnych uchwalanych przez 

radę, zarządzeń oraz decyzji wójta z zakresu administracji publicznej. Na koniec 2018 r. w urzędzie 

funkcjonowały następujące referaty: Realizacji Budżetu, Realizacji Podatków i Opłat, Inwestycji, 

Zamówień Publicznych i Funduszy Zewnętrznych, Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, Rolnictwa, 

Ochrony Środowiska i Gospodarki, Działalności Gospodarczej, Promocji i Rozwoju Gminy, 

Organizacyjny, a także Urząd Stanu Cywilnego, który prowadzi również sprawy obywatelskie; oraz 
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samodzielne stanowiska: ds. obsługi Biura Rady Gminy i Archiwum, ds. kancelaryjno – 

sekretarskich, ds. ochrony informacji niejawnych, bezpieczeństwa informacji oraz obronnych i 

wojskowych, ds. audytu i ds. administrowania siecią. Stan zatrudnienia w urzędzie gminy na koniec 

2018 r. ogółem (zarówno na cały etat jak i na część) na warunkach umowy o pracę wynosił 90 osób 

(w tym 5 osób zatrudnionych było na zastępstwo za pracownika przebywającego na zwolnieniu 

lekarskim). W ciągu roku 1 osoba odbyła w urzędzie staż zawodowy – na podstawie umowy z 

Powiatowym Urzędem Pracy w Pruszkowie w ramach aktywizacji zawodowej oraz 1 osoba odbyła 

praktyki studenckie – na podstawie umowy z uczelnią wyższą. Ponadto w roku 2018 roku złożony 

był w Powiatowym Urzędzie Pracy wniosek o roboty publiczne dla 20 osób bezrobotnych – dzięki 

temu od dnia 28 maja do 27 października zatrudnionych zostało 12 osób bezrobotnych do prac 

publicznych. 

W urzędzie prowadzone były akta osobowe – poza pracownikami urzędu – również pracowników 

Gminnego Ośrodka Sportu (23 osoby), Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (14 osób), 

Gminnego Ogniska Dziecięco-Młodzieżowego „TĘCZA” (5 osób), Gminnego Żłobka Nr 1 

„Zaczarowany Ogród” w Ruścu (21 osób), Gminnego Zespołu Oświatowego (5 osób) oraz 

pracowników oświaty, w tym 5 szkół podstawowych, 3 przedszkoli, wygaszanego Gimnazjum oraz 

Liceum Ogólnokształcącego (371 osób).  

Wójt Gminy, sprawy dotyczące organizacji i funkcjonowania urzędu oraz gminnych 

jednostek organizacyjnych, a także inne sprawy z zakresu tzw. kierownictwa wewnętrznego określa 

w formie zarządzenia. Forma ta wynika z uprawnień wójta jako kierownika urzędu wykonującego 

uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników urzędu oraz kierowników 

gminnych jednostek organizacyjnych. W 2018 r. Wójt Gminy Nadarzyn, działając w oparciu o urząd 

gminy i pozostałe jednostki organizacyjne gminy, wydał 148 zarządzeń (125 w 2017 r.), do 

wykonania których zobowiązani zostali pracownicy urzędu gminy i jednostek.  

Wójt posiadając inicjatywę uchwałodawczą, przekazuje pod obrady Rady Gminy Nadarzyn 

projekty uchwał – w 2018 r. przekazano pod obrady 178 projektów uchwał  (w 2017 r. było to 144 

projekty). Rada Gminy w 2018 r. podczas 18 sesji podjęła 7 uchwał w przedmiocie gospodarki 

przestrzennej,  51 uchwał dotyczących spraw finansowych (przede wszystkim w sprawie zmian 

uchwały budżetowej oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy, jak również uchwały w sprawie 

emisji obligacji, ustalenia stawek podatków, udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, spółkom wodnym, a także w sprawie m.in. zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego wraz ze sprawozdaniem wykonania budżetu, czy udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy). Ponadto w 2018 r. Rada Gminy podjęła również 20 uchwał statutowo-regulaminowych, 69 

w sprawach geodezyjnych (w tym 10 w sprawach nadania nazw ulicom i Parku w Młochowie – im. 

Janusza Grzyba, 36 w sprawach wyrażenia zgody na oddanie w dzierżawę na okres powyżej 3 lat 
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części nieruchomości stanowiących drogi wewnętrzne pod przyłącza gazowe i energetyczne na 

potrzeby mieszkańców gminy oraz 24 uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie 

nieruchomości, a także na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu i in.); z zakresu 

oświaty, kultury i sportu Rada Gminy podjęła 10 uchwał;  w sprawach ochrony środowiska – 4; w 

sprawach ochrony zdrowia i opieki społecznej – 9; w sprawie  programów operacyjnych – 2 oraz 2 

w sprawie transportu pasażerskiego.  Ponadto Rada rozpatrzyła łącznie 10 uchwał w sprawach skarg 

na działanie Wójta lub dyrektorów szkół. 

Spośród podjętych przez Radę Gminy Nadarzyn w 2018 r. 178 uchwał, 51 stanowiły akty prawa 

miejscowego i zostały opublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

Sekretariat Wójta gminy w 2018 r. odnotował 645 umówionych wcześniej spotkań z 

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

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

Nadarzyn w 2018 roku zarejestrowała 24 714 różnego rodzaju pism (wnioski, podania, informacje, 

faktury), natomiast z urzędu wysłano 21 0575 przesyłek (listy zwykłe, polecone). 

 

W 2018 r. w Urzędzie Gminy przeprowadzonych zostało 6 kontroli zewnętrznych, przez następujące 

instytucje: 

1. Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Warszawie - w dniu 26 lutego 2018 r. kontrola w 

Urzędzie Gminy Nadarzyn w zakresie prowadzenia rejestru wyborców oraz sporządzania 

spisu wyborców w związku z wyborami przedterminowymi Wójta Gminy Nadarzyn. 

Kontrola wykazała, że w Urzędzie Gminy Nadarzyn rejestr wyborców oraz spis wyborców 

są prowadzone oraz aktualizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie - w dniu 

22 marca 2018 r. kontrola realizacji postanowień umowy Nr 0101/17/OW/P z dnia 

08.09.2017 r. oraz Aneksu Nr 01 z dnia 12.12.2017 r. (dotyczącej budowy sieci 

kanalizacyjnej w Wolicy). We wnioskach pokontrolych stwierdzono „brak odchyleń od 

warunków przyjętych w Umowie o dofinansowania zadania”. 

3. Mazowiecki Urząd Wojewódzki - w dniach od 10 kwietnia do 11 maja 2018 r. kontrola 

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie działalności urzędu stanu 

cywilnego, prowadzenia ewidencji ludności oraz wydawania, wymiany i unieważniania 

dowodów osobistych, w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 28 lutego 2018 r. Realizację 

zadania w przedmiocie działalności usc oceniono pozytywnie; w zakresie prowadzenie 

ewidencji ludności oraz wydawania dowodów osobistych – w związku z pojedynczymi 

nieprawidłowościami – oceniono pozytywnie pomimo nieprawidłowości. 
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4. Delegatura NIK w Warszawie - w dniach 26 kwietnia do 19 czerwca 2018 r.  kontrola 

zatytułowaną „Wykorzystanie nieruchomości gminnych na podstawie umów najmu, 

dzierżawy i użyczenia”. Zakres przedmiotowy obejmował ewidencję nieruchomości i plany 

wykorzystania nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości; 

oddawanie nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości w najem, 

dzierżawę i użyczenie; egzekucja należności z tytułu najmu i dzierżawy nieruchomości 

wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości; nadzór nad wykorzystaniem 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. Kontrolą objęto lata 

2016-2018 (do czasu zakończenia czynności kontrolnych). 

W wystąpieniu pokontrolnym sformułowano ocenę opisową, w której stwierdzono, że w 

okresie objętym kontrolą w Urzędzie prawidłowo prowadzono ewidencję nieruchomości 

gminnych, o której mowa w ustawie z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 

nieruchomościami oraz opracowano plany wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości. 

NIK nie wniosła zastrzeżeń do sposobu wynajmowania, wydzierżawiania i użyczania 

nieruchomości wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości. W urzędzie 

prowadzono bieżącą kontrolę terminowości zapłaty należności z tytułu najmu i dzierżawy 

nieruchomości i bez zbędnej zwłoki podejmowano działania w celu jej wyegzekwowania. 

Stwierdzone nieprawidłowości polegały na nieopublikowaniu jednego wykazu 

nieruchomości przeznaczonej do najmu oraz opublikowaniu jednego wykazu po 

przeprowadzeniu przetargu i wyborze najemcy, co nie miało zasadniczego wpływu na 

prawidłowość wyboru kontrahentów i postanowień umów najmu i dzierżawy. 

5. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - w dniach 5-8 czerwca 2018 r. 

kontrola w trakcie realizacji projektu „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn 

w ramach ZIT dla WOF 2014-2020+ polegającego na budowie dróg rowerowych i pieszo-

rowerowych w pasie drogowym dróg publicznych, gminnych i powiatowych na terenie 

gminy Nadarzyn”. Kontrola dotyczyła prawidłowości wykorzystania środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast zakresem kontroli była rzeczowa oraz 

finansowa realizacja projektu w tym prawidłowość przeprowadzania postępowań o 

udzielanie zamówień.  

W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany zgodnie z 

zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie 

6. Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych - dniach 5-7 grudnia 2018 r. 

kontrola w trakcie realizacji projektu OZE w Gminie Nadarzyn nr projektu RPMA.04.01.00-

14-6932/16. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że projekt jest realizowany 

zgodnie z zawartą umową i wnioskiem o dofinansowanie 
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W ramach wewnętrznego audytu przeprowadzono zadania audytowe w zakresie przestrzegania 

KPA w postępowaniach administracyjnych; inwestycji zakończonych – nadzór nad rozliczeniem 

inwestycji; inwentaryzacji w placówkach oświatowych oraz zakończono zadanie rozpoczęte w 2017 

r. tj. prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w Referacie Architektury i Urbanistyki. Ponadto, 

zgodnie z planem audytu na 2018 rok, dokonano czynności sprawdzających odnośnie audytów 

przeprowadzonych rok wcześniej, czyli w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami oraz 

regulowania stanu prawnego nieruchomości zajętych pod drogi gminne; koordynacji i nadzoru nad 

działalnością finansowo-administracyjną placówek oświatowych; funkcjonowania Straży Gminnej w 

Nadarzynie, a także prowadzenie postępowań i wydawanie decyzji w Referacie Architektury i 

Urbanistyki (później Geodezji i Gospodarki Przestrzennej). 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE REALIZACJI BUDŻETU 

Zadania z zakresu obsługi finansowej budżetu gminy prowadził Referat Realizacji Budżetu. 

Były to zadania związane przede wszystkim z realizacją budżetu gminy i jego księgowością oraz 

zadania w zakresie księgowości urzędu gminy, ale także w zakresie spraw związanych z 

wynagrodzeniami pracowników Urzędu Gminy i jednostek podległych; obsługi kasowej Urzędu 

Gminy i jednostek podległych; opracowywania Budżetu Gminy Nadarzyn na 2019 rok; 

sprawozdawczości, czy dyspozycji środkami pieniężnymi i obsługi umów kredytów i pożyczek. 

W zakresie realizacji budżetu gminy przygotowywano niezbędne do realizacji w 2018 r. 

budżetu gminy, projekty Uchwał Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zmian w planie dochodów i 

wydatków budżetu gminy w 2018 r. (13 uchwał), w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy 

Finansowej na lata 2018-2026 (13 uchwał) oraz projekty Zarządzeń Wójta Gminy Nadarzyn w 

sprawie zmian w planie dochodów i wydatków gminy w 2018 r. (12 zarządzeń), a także w sprawie 

zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2026  (1 zarządzenie).  

Poza uchwałami w sprawie zmian budżetu, czy też Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-

2026, przygotowano: 

1) projekt uchwały Rady Gminy Nadarzyn w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, 

nabywania i wykupu (Uchwała Nr XLIII.528.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 18 kwietnia 

2018 roku), na podstawie której wyemitowane zostały obligacje na łączną kwotę 13 900 

000,00 zł, z przeznaczeniem na pokrycie rozchodów w tym na spłaty pożyczek zaciągniętych 

w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w Narodowym 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na spłaty kredytów zaciągniętych w 

bankach komercyjnych oraz na finansowanie deficytu roku budżetowego 2018. 

2) Projekty (2) uchwał Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zasad i trybu udzielania i sposobu 

rozliczania dotacji dla spółek wodnych. Na podstawie Uchwały Nr XLVIII.580.2018 Rady 
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Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie określenia zasad i trybu postępowania 

przy udzielaniu dotacji i sposobu jej rozliczania spółkom wodnym działającym na terenie 

Gminy Nadarzyn, Gminnej Spółce Wodno-Melioracyjnej „NADARZYN” przyznano z 

budżetu gminy dotację w wysokości 209 670,00 zł. Zgodnie ze złożonym sprawozdaniem w 

ramach zawartej umowy na przyznaną dotację, Spółka Wodna przeprowadziła koszenie skarp 

rowów melioracyjnych i usuwanie zakrzaczeń na odcinku o długości 20 446 m.b., odmulanie 

dna rowów melioracyjnych na długości 11 061 m.b., oraz  naprawę trzech sieci drenarskich na 

terenie gminy. Podjęte działania umożliwiły swobodny przepływ wód opadowych, zapobiegły 

stagnacji wody i tworzeniu rozlewisk wodnych, co w konsekwencji miało wpływ na obniżenie 

poziomu wód gruntowych na terenie wykonywanych prac konserwacyjnych i zlikwidowanie 

lokalnych podtopień nieruchomości oraz pól uprawnych. Całkowity koszt przedsięwzięcia 

realizowanego w zakresie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń 

wodnych na terenie gminy zrealizowanego przez spółkę wodną wyniósł 246 675,00 zł.  

3) Projekty (4) uchwał Rady Gminy Nadarzyn w sprawie zasad udzielania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru 

zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków. Na podstawie Uchwały Nr 

XLVII.575.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 11 lipca 2018 r. (zmienionej Uchwałą Nr 

XLVIII.579.2018  Rady Gminy Nadarzyn z dnia 1 sierpnia 2018 r.), Rada Gminy podjęła dwie 

uchwały: 

1. Uchwałę  Nr L.611.2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków przyznającą Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Klemensa w 

Nadarzynie. Dotację w wysokości 249 999,98 zł przekazano z przeznaczeniem na 

odtworzenie schodów głównych, wykonanie pochylni (podjazd dla osób 

niepełnosprawnych przy schodach bocznych), wymianę drzwi głównych oraz malowanie 

kościoła parafialnego. Całkowity koszt prac wyniósł 250 092,41 zł, a przyznana dotacja 

została rozliczona. 

2. Uchwałę Nr L.612.2018 z dnia 26 września 2018 roku w sprawie udzielenia dotacji na 

prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do 

rejestru zabytków przyznającą Parafii Rzymskokatolickiej p.w. św. Michała Archanioła w 

Młochowie. Dotację w wysokości 150 000,00 zł przekazano z przeznaczeniem na 

wymianę okien w budynku zabytkowej oranżerii położonej na terenie parku 

Młochowskiego. Całkowity koszt prac wyniósł 150 000,00 zł, a przyznana dotacja została 

rozliczona. 
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4) Projekt (5) uchwał Rady Gminy Nadarzyn w sprawie udzielenia pomocy finansowej 

powiatowi pruszkowskiemu ze środków budżetu gminy Nadarzyn, z czego 3 uchwały 

regulowały kwestię pokrycia kosztów utrzymania filii Wydziału Obsługi Mieszkańców 

Starostwa Powiatowego w Gminie Nadarzyn (z przeznaczeniem na koszty wynagrodzenia i 

nagród uznaniowych wraz z pochodnymi oraz koszty utrzymania infrastruktury 

informatycznej w szczególności serwisu urządzeń infrastruktury sieciowej) natomiast 2 

uchwały dotyczyły udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pruszkowskiemu na 

dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej – ulicy Klonowej w Kajetanach.  

 

W zakresie księgowości budżetu gminy oraz urzędu gminy prowadzono m.in. księgowanie 

dokumentów związanych z funkcjonowaniem Budżetu Gminy (1088 dokumentów księgowych, w 

tym: 598 wyciągi bankowe, 454 polecenia księgowania oraz 24 dokumenty - zmiany planu 

budżetowego); 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; ewidencję i rozliczanie 

dochodów należnych budżetowi państwa: fundusz alimentacyjny i udostępnianie danych 

adresowych. Prowadzono również księgowanie dokumentów związanych z bieżącym 

funkcjonowaniem gminy, w tym m.in. wydatków poniesionych na gminne inwestycje, czy 

dotyczących programów z udziałem środków europejskich (łącznie w ciągu roku dokonano 

księgowań 5 441 dokumentów księgowych, na które złożyło się  32 657 pozycji dekretacji). 

W zakresie spraw związanych z wynagrodzeniami pracowników urzędu gminy i jednostek 

podległych oraz osób zatrudnionych na podstawie umów zlecenia zarówno w urzędzie jak i 

jednostkach prowadzono m.in. karty wynagrodzeń dla wszystkich pracowników oraz 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; 

rozliczanie rachunków dotyczących umów zlecenia – średnio miesięcznie dla 28 osób (w tym 

umowy zlecenia dla pracowników robót publicznych, dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, dla osób zabezpieczających lokale wyborcze, na 

konserwację sprzętu OSP i in.); sporządzano wymagane przepisami deklaracje i sprawozdania dla 

ZUS, Urzędu Skarbowego, naliczano składki na PFRON. Ponadto przygotowywano listy na wypłatę 

diet dla radnych i sołtysów; listy wypłaty wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; wydawano zaświadczenia dla ZUS o przepracowanym 

okresie oraz osiągniętych dochodach zatrudnionych emerytów i rencistów; przygotowywano 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2018 r. 14 

informacje do sprawozdań SIO dla poszczególnych placówek oświatowych w zakresie wynagrodzeń 

pracowników. 

W zakresie obsługi kasowej urzędu gminy i jednostek podległych m.in. przyjęto do kasy tytułem 

dochodów budżetu kwotę 1 854 128,52 zł (w tym dochody jednostek budżetowych 32 781,36 zł) 

oraz dokonano wypłat na kwotę ogółem 1 179 800,85 zł (w tym jednostek budżetowych 265 588,10 

zł). Transakcjami bezgotówkowymi w 2018 r. przyjęto w kasie urzędu kwotę w wysokości 

341 060,14 zł. W ramach obsługi kasowej filii Wydziału Obsługi Mieszkańców Starostwa 

Powiatowego w Pruszkowskiego (w zakresie komunikacji), do kasy przyjęto i odprowadzono 

gotówkę w kwocie 510 153,51 zł, a transakcji bezgotówkowych za opłaty komunikacyjne 

zrealizowano w wysokości 461 258,01 zł. 

W zakresie opracowywania budżetu gminy Nadarzyn opracowano projekt budżetu na rok 2019, a 

także projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2019 – 2026 (wraz z 

przeprowadzeniem procedury poprzedzającej przyjęcie przez Radę Gminy stosownych uchwał w 

sprawie budżetu i WPF).  

W zakresie sprawozdawczości sporządzano wszelkie wymagane przepisami sprawozdania, w tym 

m.in. budżetowe (o dochodach i wydatkach – miesięczne, kwartalne oraz sprawozdania półroczne i 

roczne z częścią opisową); o nadwyżce – deficycie; o należnościach i zobowiązaniach; do 

Krajowego Biura Wyborczego oraz do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego z dotacji 

otrzymanych na zadania zlecone w zakresie wyborów samorządowych i administracji rządowej; z 

gospodarowania środkami Funduszu Ochrony Środowiska; z realizacji przedsięwzięć ujętych w 

Wieloletniej Prognozie Finansowej, a także sporządzanie analiz i sprawozdań służących do bieżącej 

kontroli realizacji budżetu. 

 

REALIZACJA PODATKÓW I OPŁAT 

W 2018 roku Referat Realizacji Podatków i Opłat wykonywał zadania w zakresie wymiaru 

podatków, księgowości podatkowej, egzekucji zaległości podatkowych oraz w zakresie budżetu. 

W ramach pracy referatu m.in. wystawiane były faktury z tytułu płatności za dzierżawę i wynajem - 

zgodnie z zawartymi przez Gminę umowami najmu i dzierżawy oraz płatności za dzierżawę pasa 

drogowego; refaktury dla mieszkańców budynków komunalnych z tytułu płatności za gaz, energię, 

wodę i in.; prowadzone były również bieżące rozliczenia z PKS Grodzisk Mazowiecki z tytułu 

kompensaty wzajemnych należności w związku z organizacją linii komunikacyjnej Nadarzyn-

Pruszków (w 2018 roku wystawionych zostało łącznie 732 faktury). Ponadto w związku z realizacją 

budżetu prowadzono m.in. księgowanie raportów kasowych dotyczących dochodów gminy; faktur, 

not odsetkowych; wyciągów bankowych dotyczących dochodów gminy; wyciągów bankowych i 
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raportów kasowych dotyczących rachunku „mandaty i kary” jak również prowadzono kontrolę 

poprawności i zgodności raportów oraz wyciągów kasowych.  

W zakresie wymiaru podatków m.in. ustalano wymiar podatków dla osób prawnych i fizycznych 

(np. w 2018 r. osoby fizyczne i prawne złożyły łącznie 328 deklaracji - z czego fizyczne 76 - od 

środków transportowych, na podstawie których ustalono podatek transportowy na ponad 7000 

pojazdów oraz dokonano niemal 4 500 zmian wynikających z kupna bądź sprzedaży pojazdów 

zarejestrowanych na terenie gminy Nadarzyn). Dla osób prawnych ustalono wymiar podatków 

(nieruchomość, leśny, rolny) na podstawie złożonych 665 deklaracji (łącznie z korektami). W 

przypadku osób fizycznych w 2018 r. wydano 8552 decyzje dotyczące podatku od nieruchomości.  

Ponadto wydawano decyzje wymiarowe w podatku rolnym (1100 decyzji dla osób fizycznych) oraz 

leśnym, a także decyzje wymiarowe na łączne zobowiązania podatkowe (1430 szt. dla osób 

fizycznych) oraz decyzje zmieniające wymiar podatków (1427 szt.). 

Poza ustalaniem wymiaru podatków m.in. prowadzono postępowania i wydawano postanowienia 

dotyczące ulg majątkowych (np. darowizna, spadek), prowadzono kontrole podatkowe, oględziny 

nieruchomości, przyjmowano wnioski i przygotowywano decyzje w zakresie zwrotu podatku 

akcyzowego dla rolników.  

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

od nieruchomości, podatku leśnego i rolnego oraz od środków transportowych osób fizycznych i 

prawnych; opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawy, a także opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i wpłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej; prowadzono rejestr kwitariuszy 

podatkowych oraz opłaty skarbowej; sporządzano listy prowizji dla sołtysów, comiesięczne 

rozliczanie opłaty targowej. 

W zakresie egzekucji zaległości podatkowych m.in. wystawiano upomnienia i wezwania do zapłaty 

za zaległości w podatku od nieruchomości, rolnym, leśnym, od osób fizycznych i osób prawnych 

oraz podatku od środków transportowych, wieczystego użytkowania gruntów, opłat lokalnych, renty 

planistycznej, opłat za pas drogowy, opłat za odpady komunalne, należności cywilnoprawne (łącznie 

1615 szt.); wystawiano administracyjne tytuły wykonawcze za podatek od nieruchomości rolnych od 

osób fizycznych i osób prawnych (495 szt.) oraz podatek od środków transportowych  (23 szt.). 

W 2018 roku z tytułu podatków lokalnych do budżetu gminy wpłynęło 32.732.478,35 zł. Jest 

to kwota o 1.458.664,77 zł wyższa w odniesieniu do 2017 roku. Wzrost dochodów wynika z 

podjęcia przez Radę Gminy Uchwały Nr XXXV.459.2017 z dnia 25 października 2017 r. w sprawie 

określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości od 2018 r., w której zwiększono stawkę dla 

gruntów pozostałych z 0,25 zł na 0,30 zł oraz podjęto wzmożone czynności egzekucyjne dotyczące 

zaległości podatkowych polegające na zwiększeniu częstotliwości wystawiania tytułów 
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wykonawczych oraz monitach do urzędu skarbowego (telefony, pisma) celem przedstawienia 

podjętych czynności przez organ egzekucyjny. 

  

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE FUNDUSZY ZEWNĘTRZNYCH  

I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH  

W wyniku złożonych przez gminę Nadarzyn i pozytywnie ocenionych wniosków, w 2018 roku 

zostały zrealizowane przez gminę, na kwotę niemal 470 000 zł, umowy dotyczące dofinansowania 

następujących projektów:  

1) Zainstalowanie ławek solarnych w Nadarzynie – dotacja ze środków budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 

2018”. Projekt obejmował zakup, dostawę oraz montaż dwóch ławek solarnych: na 

Pastewniku oraz w parku na rynku w Nadarzynie – uzyskane dofinansowanie 10.000,00 zł. 

2) Doposażenie publicznego placu zabaw w miejscowości Krakowiany - dotacja ze środków 

budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw Mazowsze 2018”. Projekt obejmował doposażenie placu zabaw w zestaw do zajęć 

sprawnościowych dla dzieci i młodzieży tzw. „pająk linowy” - dofinansowanie 10.000,00 zł. 

3)  Lokalny Animator Sportu - dotacja ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki. Projekt 

realizowany przez Fundację Orły Sportu. Dofinansowanie dotyczy wynagrodzenia animatora 

na boisku Orlik w Kostowcu – uzyskane dofinansowanie 9.900,00zł. 

4) Doposażenie OSP Nadarzyn i OSP Młochów w sprzęt służący osobom pokrzywdzonym 

przestępstwem i świadkom – dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. W 

ramach projektu zostały zakupione: zestaw wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych 

do podnoszenia (o nośności od 50kN do 300kN); osprzęt do zasilania z butli sprężonego 

powietrza wysokociśnieniowych poduszek pneumatycznych; butla na sprężone powietrze do 

poduszek pneumatycznych o pojemności min. 6l; zabezpieczenie poduszki powietrznej 

kierowcy i pasażera; osłona zabezpieczająca poszkodowanego; bosaki dielektryczne; 

przenośny zestaw oświetleniowy; pilarka do drewna – uzyskane dofinansowanie 21.978,00zł. 

5) Remont strażnicy OSP w Nadarzynie – dofinansowanie ze środków Województwa 

Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2018”. Remont strażnicy 

obejmował: malowanie ścian i sufitów; remont schodów; położenie okładziny ścian z płytek 

glazurowych; wymianę 6 drzwi; wymianę 2 umywalek; wymianę paneli sufitu 

podwieszanego; dostawę i montaż rolet okiennych; docieplenie połaci dachowej – uzyskane 

dofinansowanie 23.742,00 zł. 

6) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2018”; 

- realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Gmina Nadarzyn 
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otrzymała dofinansowanie w wysokości 28.800,00 zł na funkcjonowanie 16 miejsc opieki w 

Gminnym Żłobku nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu.  

7)  Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2018”. Dotacja w ramach Funduszu 

Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. Projekt 

realizowany był od 1 lutego do 30 listopada 2018 r., wzięło w nim udział 166 uczniów klas I 

– III, z 4 szkół podstawowych gminy Nadarzyn (SP Rusiec, SP Nadarzyn, SP Wola 

Krakowiańska, SP Kostowiec).  Zajęcia odbywały się na pływalniach w Żyrardowie oraz w 

Pruszkowie – uzyskane dofinasowanie 20.802,00 zł. 

8) Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514, w miejscowości Wolica. Projekt 

dofinansowany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament 

Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Warszawie w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na lata 2014 – 2020. W ramach projektu został wykonany 

ogólnodostępny plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna, wyposażona w bezpieczną 

nawierzchnię oraz zestaw certyfikowanych urządzeń stałych (zestaw metalowy zabawowy, 

samochód terenowy, huśtawka podwójna, karuzela tarczowa, huśtawka ważka, bujaki 

sprężynowe). W ramach zagospodarowania terenu od strony północno-zachodniej został 

wykonany pas pieszo-jezdny zapewniający bezpieczny dostęp do placu oraz - wzdłuż pasa - 

miejsca parkingowe. Na zagospodarowanie terenu składa się także mini park dla osób z 

dziećmi, czy osób starszych. Teren został oświetlony, ogrodzony, przewidziano również 

miejsce na odpady oraz budynek gospodarczy, który będzie pełnił rolę zaplecza socjalno-

sanitarnego – uzyskane dofinansowanie 343.981,00 zł. 

Projekty rozpoczęte w 2018 r. (wieloletnie): 

1) „Ja w Internecie” – LGD – grant w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe  

na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska 

Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Projekt realizowany przez Fundację Legalna Kultura - 

dofinansowanie 150.000,00 zł;  

2) „Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn” współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Działanie 4.3 „Redukcja Emisji Zanieczyszczeń Powietrza”– wartość projektu 

5.780.087,67 zł, w tym dofinansowanie 4.624.070,13 zł;  

3) „Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT  – kolejny etap” -  

współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Działanie 4.3.2 

„Mobilność miejska w ramach ZIT”, wartość projektu 8.629.331,82 zł w tym 

dofinansowanie 6.903.465,45 zł. 

Projekty, na które w 2018 r. złożono wnioski o dofinansowanie (wyniki konkursów w 2019 r.) 
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1) „Ograniczenie niskiej emisji w Gminie Nadarzyn” dotacja w ramach działania 4.3 „Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałanie 4.3.1 „Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 

i rozwój mobilności miejskiej”, Typ projektu” „Ograniczenie „niskiej emisji”, wymiana 

urządzeń grzewczych” w ramach  RPO WM 2014 – 2020 – dofinansowanie 611 247,70 zł; 

2) „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub 

turystycznej w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka”. Projekt realizowany przez Urząd 

Marszałkowski Województwa Mazowieckiego,  Departament Rolnictwa i Rozwoju Obszarów 

Wiejskich w Warszawie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w 

ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 

2014 – 2020 - dofinansowanie 419 740,00 zł; 

3) Program powszechnej nauki pływania „Umiem pływać 2019”. dotacja w ramach Funduszu 

Zajęć Sportowych dla Uczniów Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie. - 

dofinasowanie 34.000,00 zł; 

4) „Przebudowa ul. Pieczarkowej w m. Stara Wieś”. Wniosek złożony w ramach „Programu 

rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” realizowany przez 

Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Zgodnie z listą rankingową opublikowana w 

2018 roku Gmina Nadarzyn została zakwalifikowana do uzyskania dofinansowania. W 2019 

roku opublikowana została lista zadań rekomendowanych do dofinansowania, zgodnie z którą 

Gmina Nadarzyn  nie otrzymała dofinansowania.  

5) „Wsparcie szkół Gminy Nadarzyn” w ramach Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i 

młodzieży Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna  RPO WM 2014 – 2020. Gmina Nadarzyn 

nie otrzymała dofinansowania. – 2019 r.; 

6) Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 „Maluch+ 2019” 

- realizowany przez Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie. Gmina Nadarzyn 

otrzymała dofinansowanie w wysokości 28.800,00 zł na funkcjonowanie 16 miejsc opieki w 

Gminnym Żłobku nr 1 „Zaczarowany ogród” w Ruścu; 

7) „Sala gimnastyczna w Kostowcu”. Wniosek złożony w ramach programu Sportowa Polska – 

program rozwoju lokalnej infrastruktury sportowej realizowany przez Ministerstwo Sportu i 

Turystki w Warszawie. 

Projekty, na które złożono wnioski i nie otrzymano dofinasowania w 2018 r. 

1. Zajęcia unijne w Szkołach Gminy Nadarzyn w ramach ZIT-RPO WM 2014-2020, Działanie 10.1. 

Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 10.1.2 Edukacja ogólna w ramach ZIT; 

2. Zakup nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Nadarzyn – Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Warszawie; 
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3. Budowa skateparku w Walendowie – Mazowiecki Instrument wsparcia Infrastruktury Sportowej 

MAZOWSZE 2018; 

4. Przebudowa ulicy Żwirowej w miejscowości Rusiec w Gminie Nadarzyn – Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w ramach Rządowego Programu na Rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności 

Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej; 

5. „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wsparcie mobilności miejskiej na terenie 

Powiatu Pruszkowskiego oraz Gmin: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn i Miasto Piastów" – RPO 

WM 2014 – 2020 Działanie 4.3 redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza Poddziałanie 4.3.1 

ograniczenie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej (wniosek składany w 

partnerstwie z Powiatem Pruszkowskim. Gmina Nadarzyn występowała jako partner projektu). 

 

Postępowania w zakresie zamówień publicznych o wartości powyżej 30.000 euro prowadzone są w 

UG Nadarzyn przez komisję przetargową. Do 22 maja 2018 r. postępowania te przeprowadzane były 

przez jedną komisję, powołaną 15 października 2013 r. Zarządzeniem Nr  61/2013 Wójta Gminy 

Nadarzyn. W dniu 22 maja 2018 r., Zarządzeniem Nr 65/2018 Wójta Gminy, powołano 5 stałych 

komisji przetargowych, obejmujących zakres przedmiotowy zależnie od merytorycznego zakresu 

postępowania. Powołano komisję ds. inwestycyjnych, komisję ds. rolnictwa, ochrony środowiska i 

gospodarki, komisję ds. oświatowych, komisję ds. informatycznych i administrowania siecią oraz 

komisję ds. finansowych.  

W 2018 r. przeprowadzonych zostało łącznie 29 postępowań, w tym:  

1) 8 na roboty budowlane (o wartości 10 895 671,88 zł netto) - prowadzonych w trybie 

przetargu nieograniczonego; 1 postępowanie na dostawy (o wartości 289 429,00 zł netto) i 3 

postępowania na usługi (o wartości 622 716,61 zł netto); 

2) 1 postępowanie o wartości udzielonego zamówienia 312 610,30 zł – było to zamówienie na 

usługi społeczne. 

 Wszystkie powyższe postępowania zakończone zostały udzieleniem zamówienia.  Pozostałe 16 

postępowań zostało unieważnione, głównie ze względu na ceny przekraczające zaplanowane w 

budżecie gminy Nadarzyn środki na poszczególne cele. 

 

Postępowania przeprowadzone w 2018 roku w zakresie zamówień publicznych 

powyżej 30.000 euro (przetargi nieograniczone) zakończone zamówieniem: 

1.  Część nr 1. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie 

gminy Nadarzyn w zakresie wzmocnienia tłuczniem kamiennym kwarcytowym sortowanym  w 

ilości całkowitej 4000 ton z dowiezieniem, wbudowaniem  i zagęszczeniem mechanicznym 

Część nr 2. Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach gruntowych i nieulepszonych na terenie 
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gminy Nadarzyn w zakresie usunięcia warstwy ziemi urodzajnej z wywiezieniem do 10km, 

wzmocnienia tłuczniem betonowym sortowanym w ilości całkowitej 2500 ton z dowiezieniem, 

wbudowaniem i zagęszczeniem mechanicznym. 

2.  Przebudowa dróg gminnych w zakresie budowy oświetlenia ulicznego 

Część nr 1: Urzut ul. Łączna 

Część nr 2: Nadarzyn ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna 

Część nr 3: Wolica ul. Przerąbkowska, ul. Gruntowa 

Część nr 4: Rozalin ul. Kolorowa 

3.  Naprawa dróg i ulic o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nadarzyn w zakresie  

ułożenia warstwy z destruktu  i powierzchniowego zamknięcia lub alternatywnie nawierzchni z 

mas mineralno-asfaltowych w ilości całkowitej 75.000 m2 z dowiezieniem, wbudowaniem i 

zagęszczeniem mechanicznym oraz jednokrotnym powierzchniowym utrwaleniem nawierzchni 

4.  „Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica” 

5.  Wykonanie, dostawa i montaż mebli szkolnych i wyposażenia do budynku: 

Część nr 1: Szkoły Podstawowej w Młochowie, gmina Nadarzyn 

Część nr 2: Szkoły Podstawowej w Nadarzynie, gmina Nadarzyn 

6.  Roboty remontowe, ogólnobudowlane w placówkach należących do Gminy Nadarzyn, w tym: 

Część nr 1 – w budynku Szkoły Podstawowej w Nadarzynie 

Część nr 2 – w budynku Szkoły Podstawowej w Kostowcu 

Część nr 3 – w budynku Szkoły Podstawowej w Woli Krakowiańskiej 

Część nr 4 – w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu 

7.  Dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie Gminy Nadarzyn  do placówek 

oświatowych oraz powrót do domu w roku szkolnym 2018/2019 

8.  Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn 

9.  Wycinka drzew i wykonanie nasadzeń drzew na terenie Gminy Nadarzyn 

10.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap 

Część nr 1,2,3,4  

11.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT – kolejny etap – Część 1,2  

12.  Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego na rzecz 

Gminy Nadarzyn, za częściową odpłatnością Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów. 

13.  Świadczenie usług pocztowych na potrzeby Urzędu Gminy Nadarzyn w roku 2019 

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne 
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Postępowania przeprowadzone w 2018 roku w zakresie zamówień publicznych  

powyżej 30.000 euro – unieważnione (raz lub dwu-, trzykrotnie): 

1. 2

. 

Część nr 1 – Remont drogi gminnej ul. Czereśniowa w m. Szamoty 

Część nr 2 – Remont drogi gminnej ul. Dzikiej Róży w m. Strzeniówka 

Część nr 3 – Zaprojektowanie i budowa połączenia ulic Przejazdowej z Sitarskich w Nadarzynie 

2. 5

. 

Zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w miejscowości Wolica” w ramach 

poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego 

kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 

3. . Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rozalin 

4. . „Zaprojektowanie i budowa parkingu w ramach projektu Parkuj i Jedź w Gminie Nadarzyn” 

realizowany ramach Działania 4.3 Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałania 

4.3.2 Mobilność miejska w ramach ZIT, Typu projektów: Rozwój zrównoważonej 

multimodalnej mobilności miejskiej –„Parkingi Parkuj i Jedź’’ Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020. 

5.  Budowa sieci dróg rowerowych w Gminie Nadarzyn w ramach ZIT– kolejny etap, realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-

2020, Osi Priorytetowej IV - Przejście na gospodarkę niskoemisyjną, Działanie 4.3 - Redukcja 

emisji zanieczyszczeń powietrza, Poddziałanie 4.3.2 - Mobilność miejska w ramach ZIT, Typ 

projektów: Rozwój zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej - ZIT: Ścieżki i 

infrastruktura rowerowa z dofinansowaniem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego 

Część nr 1 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 6228,98 m  w 

zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś – 

Urzut – Rozalin 

Część nr 2 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 4460,72 m w 

zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Stara Wieś 

Część nr 3 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 3468,41m w 

zakresie budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w m. Młochów – 

Krakowiany  

Część nr 4 - Przebudowa dróg powiatowych i gminnych o łącznej długości 2960,00m w 

zakresie zaprojektowania i budowy ścieżek rowerowych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w 

m. Nadarzyn, Walendów  

6.  Budowa odcinka kanalizacji sanitarnej w m. Stara Wieś ul. Grodziska 

7. 5

. 

Świadczenie usług w zakresie wykonywania publicznego transportu zbiorowego osób na rzecz 

Gminy Nadarzyn na terenie Gminy Nadarzyn i Gminy Brwinów  
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GMINNE INWESTYCJE 

 

Inwestycje kontynuowane z roku 2017, zakończone w roku 2018 
 

 p. Nazwa zadania Opis 

1. Budowa ścieżek 

rowerowych  

 

Nadarzyn, Strzeniówka 

w Nadarzynie: ul. Błońska, ul. Graniczna, ul. Mszczonowska, 
wyznaczenie ścieżki rowerowej poprzez zmianę stałej organizacji 

ruchu na terenie centrum Nadarzyna, ul. Plantowa, od ul. Plantowej do 

dz. nr ew. 2151 w Nadarzynie, dz. nr ew. 2151 w Nadarzynie, ul. 

Pruszkowska w Nadarzynie od dz. nr ew. 2151 do ul. Działkowej w 
Strzeniówce; w Strzeniówce: ścieżka rowerowa ul. Pruszkowska do ul. 

Działkowej (do granicy gminy) 

Place postojowe 
Plac Poniatowskiego, Urząd Gminy, NSM 

Walendów 

ul. Brzozowa w Walendowie (i Kajetanach), ul. Nad Utratą  (droga 
gminna), ul. Nad Utratą  (droga powiatowa nr 2806 W) 

Place postojowe 

plac postojowy przy domach socjalnych 

Kajetany 
ul. Klonowa, ul. Wojskowa 

Rusiec 

ul. Wojskowa, ul. Radarowa, ul. Agrestowa, ul. Bakaliowa i ul. 
Szczęśliwa, ul. Główna, ul. Górna, ul. Osiedlowa 

Place postojowe 

plac postojowy przy SP. Rusiec 

Młochów, Rozalin 

Al. Kasztanowa, ścieżka rowerowa na terenie Parku w Młochowie ul. 

Mazowiecka, , ul. Młochowska w Rozalinie, ul. Przemysłowa 

Place postojowe 
plac postojowy przy OSP Młochów, pętla Rozalin 

2. Kanalizacja sanitarna w 

miejscowości Wolica 

Etap II 

w ul. Długiej, Przyleśnej, Przedszkolnej, Sękocińskiej, Wspólnej, 

Przerąbkowskiej (w tym kanalizacja grawitacyjna  – 5008,90 mb 

kanalizacja ciśnieniowa – 457,30 mb) 

3. Budowa kanalizacji 

sanitarnej w ramach 

aglomeracji Nadarzyn,  

ul. Tulipanowa, 

Graniczna, Karmelowa, 

Babiego Lata, Żółwińska  

i Szyszkowa 

 

w ul. Granicznej, Karmelowej Tulipanowej (w tym: kanalizacja 

sanitarna grawitacyjna fi. 200  – 443,53 mb, kanalizacja sanitarna 

ciśnieniowa fi. 90 – 178,46 mb, przykanaliki kanalizacji sanitarnej fi. 
160 – 64,44 mb, przykanaliki kanalizacji sanitarnej fi. 200 – 46,13 mb, 

pompownia ścieków – 1 szt.); 

w ul. Babiego Lata (w tym: kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi. 200  

– 345,12 mb, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa fi. 90 – 357,72 mb, 
przykanaliki kanalizacji sanitarnej fi. 160 – 57,84 mb, przykanaliki 

kanalizacji sanitarnej fi. 200 – 46,73 mb, pompownia ścieków- 1 szt.); 

w ul. Żółwińskiej, Szyszkowej (kanalizacja sanitarna grawitacyjna fi. 
200  – 1689,97 mb, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa fi. 110 – 876,45 

mb, kanalizacja sanitarna ciśnieniowa fi. 75– 121,99 mb, przykanaliki 

kanalizacji sanitarnej fi. 160 – 157,42 mb, przykanaliki kanalizacji 
sanitarnej fi. 200 – 4,36 mb, pompownia ścieków – 2 szt.) 

4. Rozbudowa szkoły 

podstawowej w Kostowcu 

o salę gimnastyczną  

 

Powierzchnia użytkowa – 440,22m2 

Powierzchnia zabudowy – 507,78m2 

Sala gimnastyczna o wymiarach 12 x 24 m wraz z pełnowymiarowym 
boiskiem do piłki siatkowej i koszykówki. Sala posiada elementy 

stałego wyposażenia gimnastycznego, takie jak drabinki mocowane do 

ścian oraz ławeczki i równoważnie. 
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5. Rozbudowa szkoły 

podstawowej  

w Nadarzynie 

 

Powierzchnia użytkowa – 948,16m2 

Powierzchnia zabudowy – 777,81m2 

Rozbudowa polegała na dobudowie dwukondygnacyjnego, 
niepodpiwniczonego  budynku, który przeznaczony jest na cele 

dydaktyczne.  

Dobudowany budynek jest funkcjonalnie połączony z pozostałymi 

istniejącymi budynkami przejściami na obu kondygnacjach. 
Niezależnie w poziomie parteru przewidziano, także dwa dodatkowe 

zewnętrzne wejścia/wyjścia do/z projektowanego segmentu kompleksu 

szkolnego.  Komunikacja między kondygnacjami w dobudowywanym 
segmencie poprzez projektowaną wewnętrzną klatkę schodową. Na 

parterze wykonano: hall wejściowy; pomieszczenie wc dla dziewcząt i 

chłopców oraz dla osób niepełnosprawnych; pomieszczenie 
porządkowe; dwie świetlice; jadalnię i stołówkę; salę lekcyjną; 

zaplecze kuchenne, klatkę schodową; 

Na piętrze zlokalizowano: salę lekcyjną; 5 gabinetów zajęć 

pedagogicznych specjalistycznych; korytarz komunikacyjny; czytelnię; 
bibliotekę. 

6. Rozbudowa szkoły 

podstawowej  

w Młochowie 

 

Rozbudowa szkoły podstawowej w Młochowie 

Powierzchnia użytkowa – 749,68m2 

Powierzchnia zabudowy – 542,80m2 

Rozbudowa polegała na dobudowie dwukondygnacyjnego, 

niepodpiwniczonego  budynku, który przeznaczony jest na cele 

dydaktyczne. Nowy obiekt jest funkcjonalnie połączony z pozostałymi 
istniejącymi budynkami przejściami na obu kondygnacjach. Na 

parterze wykonano: hall wejściowy; pomieszczenie wc przystosowane 

dla osób niepełnosprawnych; szatnię; zaplecze kuchenne składające się 
z: korytarza dostaw, wydawalni i zmywalni; aulę, przystosowaną 

dodatkowo do pełnienia funkcji sali konsumpcyjnej; salę pracowni 

plastycznej z zapleczem magazynowym; pracownię komputerową; 

klatkę schodową; Na piętrze zlokalizowano: wc dla dziewcząt, dla 
chłopców, przystosowane dla osób niepełnosprawnych; pomieszczenie 

porządkowe; 5 sal lekcyjnych z zapleczami; korytarz komunikacyjny. 

7. Przebudowa drogi  

ul. Kozaków Szamoty 

Przebudowa drogi w zakresie budowy nakładki bitumicznej ul. 
Kozaków Szamoty dł. 461mb 

8. Przebudowa drogi - ul. 

Czereśniowej Szamoty 

Przebudowa drogi w zakresie budowy nakładki bitumicznej ul. 

Czereśniowej Szamoty dł. 167m 

9. Remont ulicy Granicznej 

w Nadarzynie  

Remont ulicy Granicznej dł. 240m w Nadarzynie w zakresie budowy 
nakładki bitumicznej 

10. Przebudowa drogi ul. 

Pastelowej w Wolicy 

Przebudowa drogi ul. Pastelowej w Wolicy nawierzchnia z kostki dł. 

124 mb 

11.  OZE w Gminie Nadarzyn W ramach projektu wykonano:  instalacje kolektorów słonecznych do 
przygotowania ciepłej wody użytkowej „zestaw 2-300” dla rodziny 

liczącej do 4 osób: 38 szt.; instalacje pompy ciepła na potrzeby 

przygotowania ciepłej wody użytkowej dla rodziny liczącej do 6 osób 

– 26 szt.; instalacje kolektorów słonecznych na potrzeby 
przygotowania ciepłej wody użytkowej „zestaw 3-400” dla rodziny 

liczącej 5-6 osób: 14 szt.; instalacje kolektorów słonecznych na 

potrzeby przygotowania ciepłej wody użytkowej „zestaw 4-500” dla 
rodziny liczącej powyżej 6 osób: 6 szt.; instalacje pomp ciepła do 

instalacji centralnego ogrzewania: 63 szt.; instalacje fotowoltaiki do 

produkcji energii elektrycznej dla budynków mieszkalnych o mocy 
3kW: 43 szt.; instalacje fotowoltaiki do produkcji energii elektrycznej 

dla budynków mieszkalnych o mocy 5kW: 81 szt.  
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Inwestycje rozpoczęte i zakończone w roku 2018 

 

Lp. Nazwa zadania Opis 

1. Zagospodarowanie terenu 

działek w miejscowości Wolica                         

w ramach poddziałania 19.2 

„Wsparcie na wdrażanie operacji 

w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez 

społeczność” objętego PROW na 

lata 2014-2020; 

 

Zadanie obejmowało:  
zagospodarowanie terenów zielonych rekreacyjnych poprzez 

uporządkowanie terenów, pielęgnacja zadrzewienia (zieleni), 

nasadzenia krzewów i drew oraz urządzenie zieleni/trawników; 
budowę placu zabaw wraz z budową nawierzchni syntetycznej 

dwuwarstwowej bezpiecznej oraz systemem ogrodzenia placu 

zabaw; budowę siłowni zewnętrznej (demontaż 5 urządzeń 
siłowych z ponownym ich montażem) wraz z budową 

nawierzchni syntetycznej dwuwarstwowej bezpiecznej; 

wykonanie ogrodzenia terenu wraz z dostawą i montażem 

ławek, koszy na śmieci; wykonanie utwardzenia terenu 
(dojazdy, parkingi, dojścia, chodniki, ciągi piesze); ustawienie 

zaplecza sanitarno-socjalnego wraz z podłączeniami 

instalacyjnym; wykonanie oświetlenia terenu,                        

2. Rozwój terenów zieleni w Gminie 

Nadarzyn 

  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod 

nazwą: „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – 

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego tzw. 

PASTEWNIK działka nr ew. 606/2 w m. Nadarzyn 

 zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez: 

przygotowanie terenu działki pod zagospodarowanie 

zieleni; niwelacja terenu, ręczne wykonanie trawników 

dywanowych siewem z nawożeniem; nowe nasadzenie 
drzew i krzewów iglastych, liściastych;  krzewów 

żywopłotowych; bylin i roślinności klombowej; roślinności 

wodnej; regulacja linii brzegowej zbiornika wodnego; 
wykonanie ścieżki edukacyjnej;  

 budowa placu zabaw, siłowni zewnętrznej; dostawa i 

montaż stołu do ping ponga, stołu do szachów; budowa 

altanki rekreacyjnej; wykonanie miejsca na ognisko; 

dostaw i montaż ławek, koszy na śmieci; budowa toalety, 

 wykonanie ciągów pieszych, parkingu, kładki ścieżek nad 

ciekami wodnymi; wykonanie pomostów,  

 wykonanie systemu monitoringu i oświetlenia terenu; 

 

Wykonanie w formule zaprojektuj i wybuduj zadania pod 

nazwą:  „Rozwój terenów zieleni w Gminie Nadarzyn – 

Zagospodarowanie terenu zewnętrznego działek o nr ew. 

137/11, 137/13, 137/15, 137/16, 137/17, 137/18, 137/20, 

137/21 w m. Walendów 

 zagospodarowanie terenów zielonych, poprzez: 

przygotowanie terenu działki pod zagospodarowanie 

zieleni; ręczne wykonanie trawników dywanowych siewem 

z nawożeniem; nowe nasadzenie drzew i krzewów 
iglastych, liściastych; krzewów  żywopłotowych;  

 wykonanie boiska trawiastego do piłki nożnej; budowa 

placu zabaw; budowa altanki rekreacyjnej; wykonanie 

miejsca na ognisko, grill; dostaw i montaż ławek; kosze na 
śmieci; wykonanie ciągów pieszych; 

3. Przebudowa ulicy w zakresie budowy oświetlenia drogowego  

 Urzut ul. Łączna słupy oświetleniowe sztuk 8 

Nadarzyn  ul. Tulipanowa, Karmelowa, Graniczna słupy 
oświetleniowe 27 sztuk 

Wolica ul. Przerąbkowska dł.120m, ul. Gruntowa słupy 

oświetleniowe 13 sztuk 
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Rozalin ul. Kolorowa, ul. Rzewuskiej słupy oświetleniowe 

14 sztuk 

Młochów (na odcinku od ul. Kanarkowej do ul. 

Żelechowskiej), Kanarkowa słupy oświetleniowe 25 sztuk 

Oświetlenie terenu działek przy domach komunalnych w 

Walendowie; słupy oświetleniowe szt. 4 

Strzeniówka ul. Magnolii  słupy oświetleniowe 5 sztuk 

 

 

GEODEZJA I GOSPODARKA PRZESTRZENNA 

W 2018 r. w zakresie geodezji i gospodarki przestrzennej realizowano m.in. zadania z 

zakresu użytkowania wieczystego, ustanawiania służebności, mienia gminnego (nabywania mienia 

na rzecz gminy, zbywania mienia komunalnego, najmu i dzierżawy, użyczenia nieruchomości, 

regulacji stanu prawnego nieruchomości), regulacji nazw ulic oraz numeracji porządkowej, 

podziałów geodezyjnych gruntu oraz rozgraniczeń, a także wydawania zezwoleń na zakładanie, 

przeprowadzania i wykonywania na nieruchomościach urządzeń technicznych jak również sprawy 

dotyczące odszkodowań. Ponadto prowadzono procedury dotyczące zmian w miejscowym planie 

zagospodarowania przestrzennego i studium gminy, wydawano wypisy i wyrysy z miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego, prowadzono sprawy związane z ustalaniem opłaty, tzw. 

renty planistycznej. 

Użytkowanie wieczyste - prowadzono postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytkowania 

wieczystego w prawo własności; aktualizowano wykaz użytkowników wieczystych, wprowadzano 

dane dotyczące użytkowania wieczystego do systemu „Użytkowanie”; wysłano informacje 

dotyczące wysokości opłaty rocznej dla nowych użytkowników wieczystych. 

Ustanawianie służebności - prowadzono 3 postępowania dotyczące ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Nadarzyn.  

Zrealizowano uchwałę z 2017 r. (zakończono postępowanie) dotyczącą ustanowienia służebności 

przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność gminy Nadarzyn – działki w obrębie 

Nadarzyn – akt notarialny podpisany został w lipcu 2018 r. 

Mienie gminne – w 2018 r.  rozpoczęto  27 postępowań i kontynuowano 25 postępowań - w sprawie 

nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy Nadarzyn działek drogowych.  W 2018 r. zrealizowano 8 

uchwał w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy nieodpłatnego przekazania na rzecz gminy 

Nadarzyn nieruchomości gruntowych (w tym 6 uchwał z poprzednich lat), w wyniku czego 

podpisano akty notarialne na działki w Starej Wsi, Strzeniówce, Kajetanach, Rozalinie, 

Krakowianach, Młochowie i Urzucie o łącznej powierzchni 1,6821 ha. 

Wystąpiono z 2 wnioskami do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa o przekazanie na rzecz 

gminy Nadarzyn nieruchomości gruntowych. Po kilkunastu latach zakończono postępowanie 

(zrealizowano uchwałę z lat poprzednich) w sprawie nabycia na rzecz gminy Nadarzyn od 

Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa działek położonych w obrębie Strzeniówka, gm. Nadarzyn 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2018 r. 26 

o pow. 3,1330 ha wskutek czego uzyskano własność nieruchomości (dz. 109/4, 947, 949).  

Przedmiotową nieruchomość przekazano gminie z przeznaczeniem na budowę kompleksu 

rekreacyjno – sportowo – oświatowego. 

Zakończono postępowanie w sprawie uregulowania stanu prawnego gruntów położonych w obrębie 

Stara Wieś, gm. Nadarzyn stanowiących tzw. Wspólnotę Gruntową Starej Wsi, w wyniku którego 

uzyskano w drodze darowizny od Skarbu Państwa tytuł prawny do działki Nr 88. 

Ponadto prowadzono postępowanie w sprawie sprzedaży przetargowej nieruchomości stanowiącej 

własność gminy Nadarzyn; przygotowano i zawarto 12 umów dzierżawy oraz 3 umowy najmu 

nieruchomości stanowiących własność gminy Nadarzyn; przygotowano i zawarto 4 umowy 

użyczenia nieruchomości stanowiących własność gminy Nadarzyn.  

Wszczęto 88 postępowań o regulację stanu prawnego nieruchomości gminnych; prowadzono 

bieżącą regulację spraw związanych z przejmowaniem dróg wynikłych z podziałów nieruchomości; 

przygotowywano dokumentację do złożenia wniosków o zasiedzenie nieruchomości; składano do 

ewidencji gruntów wnioski (15 szt.) o regulację zapisów w ewidencji gruntów i ujawnienie 

podziałów; złożono 1 wniosek o stwierdzenie, że nieruchomość stanowi mienie gromadzkie.  

W toku realizacji jest uchwała z lat poprzednich dotycząca sprzedaży przetargowej nieruchomości 

stanowiącej własność gminy Nadarzyn (dz. 925, 926/1, 2033 położonej w Nadarzynie). 

Ponadto zrealizowano 2 uchwały (w tym jedna z lat poprzednich) dotyczące najmu nieruchomości 

stanowiących własność gminy Nadarzyn (najem pomieszczeń kancelarii notarialnej w Urzędzie 

Gminy oraz pomieszczeń stołówki w budynku Szkoły Podstawowej w Ruścu). 

Regulacja nazw ulic oraz numeracji porządkowej – zmieniano adresy dla nowych ulic,  

aktualizowano wykazy ulic, zamawiano tablice uliczne i zlecano ich zamontowanie. Ponadto 

wydano 212 zaświadczeń o nadaniu i zmianie numerów porządkowych, współpracowano z Policją, 

Strażą Gminną, Komornikami, Pocztą, Nadzorem Budowlanym w sprawie numeracji porządkowej, 

prowadzono aktualizację mapy zgodnie z nowymi ulicami i adresami dla poszczególnych wsi. 

W 2018 r. przygotowano  projekty oraz zrealizowano 9 uchwał w sprawie nadania nazw ulicom: w 

Woli Krakowiańskiej (ul. Aleja Brzóz, ul. Pławska), w Młochowie (ul. Truskawkowa), w Starej Wsi 

(ul. Marzeń, ul. Szczygła, ul. Drozda) oraz w Kajetanach (ul. Sarenki, ul. Leśnej Mgły, ul. 

Mahoniowa) oraz uchwałę w sprawie nadania parkowi w Młochowie imienia Janusza Grzyba. 

Podziały geodezyjne gruntu oraz rozgraniczenia - wydano 15 opinii urbanistycznych dot. 

zaopiniowania wstępnych projektów podziałów dla 19 działek pod względem zgodności z 

ustaleniami MPZP; prowadzono 73 postępowania o wydanie postanowienia w sprawie podziału 

nieruchomości, przy czym w 3 przypadkach toczyło się postępowanie odwoławcze w 

Samorządowym Kolegium Odwoławczym, w wyniku czego wszystkie rozstrzygnięcia zostały 

utrzymane w mocy; prowadzono 7 postępowań w sprawie podziału nieruchomości poza 
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Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego; wydano 9 decyzji o umorzeniu w całości 

postępowania w sprawie podziału oraz  50 decyzji zatwierdzających podziały nieruchomości; 

wydano 2 postanowienia dotyczące zawieszenia postępowania w sprawie podziału nieruchomości 

oraz 1 odmowę wznowienia postępowania w sprawie podziału nieruchomości. W zakresie 

rozgraniczeń wydano 1 zawiadomienie w sprawie nieuzupełnienia wniosku o rozgraniczenie i 

kontynuowano 2 postępowania prowadzone w latach poprzednich. 

Zezwolenia na zakładanie, przeprowadzanie i wykonywanie na nieruchomościach urządzeń 

technicznych - wszczęto i prowadzono 22 postępowania w sprawie zezwolenia na lokalizację i 

umieszczenie urządzeń w działkach stanowiących własność i pod zarządem gminy Nadarzyn (w tym 

przygotowano 17 umów na lokalizację i umieszczenie urządzeń w drogach wewnętrznych). 

Odszkodowania - prowadzono 29 spraw dotyczących wypłacenia odszkodowania na rzecz osób 

fizycznych lub osób prawnych za nieruchomości przejęte na rzecz Gminy Nadarzyn na mocy 

ostatecznych decyzji podziałowych. Kontynuowano 4 sprawy dot. wypłacenia odszkodowania na 

rzecz gminy Nadarzyn na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego za nieruchomości przejęte na 

rzecz Skarbu Państwa w wyniku decyzji ZRID.  Rozpoczęto 1 sprawę dotyczącą wypłacenia 

odszkodowania na rzecz gminy Nadarzyn na mocy decyzji Wojewody Mazowieckiego za 

nieruchomości przejęte na rzecz Skarbu Państwa w wyniku decyzji ZRID oraz rozpoczęto 15 

procedur odnośnie wypłaty  przez gminę odszkodowania ustalonego przez Starostę Pruszkowskiego 

w związku z wywłaszczeniem na rzecz gminy. 

W Referacie Geodezji i Gospodarki Przestrzennej prowadzone były również prace związane 

ze zmianą miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, które są na różnym etapie 

zaawansowania. W 2018 r., w toku procedowania nad zmianą MPZP i studium były 22 tematy, z 

czego podjęto 5 uchwał o przystąpieniu do sporządzenia MPZP oraz 2 uchwały w sprawie 

uchwalenia planów miejscowych,  co  zakończyło 2 procedury (zrealizowano dwie uchwały o 

przystąpieniu do uchwalenia mpzp z lat wcześniejszych). Poza tym w trakcie realizacji jest 15 

uchwał  o przystąpieniu do sporządzenia MPZP z lat wcześniejszych. 

Przyjmowanie i realizacja wniosków dotyczących zmian w miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego i studium – w 2018 r. do Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej wpłynęło 

61wniosków o zmianę planów miejscowych i studium.  

Wypisy i wyrysy z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - wydano 763 wypisy i 

wyrysy z MPZP dla 2143 działek oraz 3 wypisy ze studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego Ggminy. 

„Renta planistyczna“ – w 2018 r. wpłynęły 562 akty notarialne, które przeanalizowane zostały pod 

kątem „renty planistycznej”, w wyniku czego  wszczęto 7 postępowań administracyjnych. W celu 
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naliczenia opłat wydano 4 decyzje ustalające jednorazową opłatę na łączną kwotę 81 826 zł (w 

odniesieniu do pozostałych 3 spraw postępowanie nie zakończyło się w 2018 r.). 

Ponadto kontynuowano postępowanie w sprawie wniosku Gminy Wyznaniowej Żydowskiej 

w Warszawie o przeniesienie własności nieruchomości położonej w miejscowości Nadarzyn dz. 

272/2 i 272/3, a także postępowanie w sprawie ustalenia stanu prawnego drogi położonej w obrębie 

Wolica, gm. Nadarzyn (tzw. „Graniczna”). Sprawdzano stan prawny nieruchomości na potrzeby 

innych referatów (m in. do oświadczeń o dysponowaniu nieruchomością na cele budowlane). 

Kontynuowano 10 postępowań oraz przeprowadzono 25 - w sprawie przekazywania do publicznej 

wiadomości informacji, zawiadomień itp. od innych organów w tym zakończono 32 postępowania i 

odesłano ogłoszenia (zawiadomienia/obwieszczenia) do organu prowadzącego sprawę. 

Przygotowano 21 zaświadczeń o dostępie do drogi publicznej. 

 

Realizacja planu wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność gminy 

Nadarzyn stanowiącego Załącznik do Zarządzenia Nr 41/2016 Wójta Gminy Nadarzyn z dnia 

11.05.2016 r. w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości (pzp) 

Gminy Nadarzyn na lata 2016-2018, zmienionego Zarządzeniem Nr 72/2018 Wójta Gminy 

Nadarzyn z dnia 06.06.2018r. : 

Na koniec 2018r.  w zasobie gminy znajdowały się: 

 nieruchomości stanowiące własność gminy – 203,351 ha w tym 130,8804 ha dróg (bez oddanych 

w użytkowanie); 

 nieruchomości w użytkowaniu wieczystym gminy  - 21,0435 ha; 

 nieruchomości stanowiące współwłasność – 0,7252 ha (powierzchnia we własności 0,5692 ha); 

 nieruchomości oddane w użytkowanie wieczyste – 12,812 ha; 

 nieruchomości oddane w użytkowanie –100,2222 ha; 

 nieruchomości oddane w dzierżawę (brano pod uwagę powierzchnię całych działek 

ewidencyjnych nawet w przypadku gdy oddano w dzierżawę tylko część działki) – 29,4512 ha; 

Plan Wykorzystania Zasobów przewidywał  nabywanie do zasobu nieruchomości służące realizacji 

zadań własnych i zaplanowanych w budżecie na poszczególne lata. W 2018 r. do zasobu - w wyniku 

zakupu - została nabyta 1 nieruchomość stanowiąca istniejącą drogę gminną, 24 nieruchomości 

przeszły na własność gminy w wyniku podziału nieruchomości, a ponadto gmina pozyskała w 

wyniku darowizny 13 nieruchomości drogowych i 2 nieruchomości na cel publiczny. W PZP 

zaplanowano, że zbywanie nieruchomości gminnych będzie się odbywać zgodnie z przeznaczeniem 

w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w ramach realizacji wniosków w 

sprawie ich nabycia i decyzji Rady Gminy. W 2018 r. w drodze przetargu nieograniczonego 
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zorganizowanego na wniosek osoby zainteresowanej nabyciem, po uzyskaniu zgody Rady Gminy 

sprzedano 1 nieruchomość przeznaczoną pod budownictwo usługowe. 

Założono również  realizację przekształcenia prawa użytkowania wieczystego zgodnie z aktualnymi 

przepisami w tym zakresie. Na podstawie analizy wniosków złożonych w latach wcześniejszych 

szacowano, że przedmiotem przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w 

2018 r. będzie około 5 nieruchomości, jednak procedowana w 2018 r. ustawa o przekształceniu 

prawa użytkowania wieczystego (która weszła w życie 1 stycznia 2019 r.) sprawiła że wpływ 

wniosków został w 2018 r. wstrzymany. 

Ponadto w PWZ  zapisano że nieruchomości, które nie będą zagospodarowane na cele inwestycyjne 

będą udostępniane na warunkach określonych w umowie lub decyzji administracyjnej. W 

szczególności będą oddawane w  dzierżawę, najem, użyczenie lub użytkowanie oraz obciążane 

służebnościami przesyłu. W ramach realizacji w/w zadania w 2018 r. zawarto 25 umów 

dzierżaw/najmu, oraz ustanowiono 1 służebność przesyłu. 

 PWZ zakładał, że wydatki związane z udostępnieniem nieruchomości z zasobu oraz nabywaniem 

nieruchomości do zasobu wyniosą w 2018 r. około 60 000 zł. W 2018 r. wydatki na: usługi 

geodezyjne, operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe (wnioski wieczystoksięgowe, 

odpisy z ksiąg wieczystych) w roku 2018 r. wyniosły 68 325,03 zł. 

 Na podstawie analizy lat ubiegłych, na 2018 r. prognozowane były wpływy z tytułu opłat 

rocznych za użytkowanie wieczyste gruntu w wysokości ok. 120 000 zł. W 2018 r. do budżetu z 

tego tytułu wpłynęło 93 023,99 zł. Zaplanowano również wpływ z tytułu przekształcenia 

użytkowania wieczystego w 2018 r. na 50 000 zł jednak z powodów opisanych powyżej (prace 

legislacyjne nad ustawą o przekształceniu) uzyskano z tego tytułu dochód w wysokości 38 516,73 zł. 

Na 2018 r. zaplanowano również uzyskanie dochodu w wysokości około 380 000 zł z dzierżaw i 

najmów, uzyskano z tego tytułu 429 306,46 zł. Na 2018 r. szacowano uzyskanie dochodu ze zbycia 

prawa własności oraz prawa użytkowania na poziomie 300 000 zł, zrealizowano 75 539,92 zł. 

Ponadto PWZ zawierał program zagospodarowania nieruchomości zasobu, w ramach którego 

przewidywano  m. in. gospodarowanie  zasobem  nieruchomości  zgodnie  z  zasadami  racjonalnej 

gospodarki, na  podstawie  obowiązujących  przepisów  prawa,  uwzględniając w  pierwszej 

kolejności potrzeby socjalno-bytowe społeczności lokalnej i realizację inwestycji gminnych.  

Gospodarowanie zasobem w 2018 r. odbywało się zgodnie z wytycznymi zawartymi w w/w 

programie zagospodarowania nieruchomości zasobu. 

 

ROLNICTWO, OCHRONA ŚRODOWISKA, GOSPODARKA  

W zakresie rolnictwa w 2018 r. prowadzono m.in. stałą współpracę z Mazowieckim Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Warszawie, a także z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną Nadarzyn oraz 
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sołtysami i radami sołeckimi w realizacji zadań przyjętych przez Komisję Rolną i Ochrony 

Środowiska (np. przy organizacji szkoleń i wyjazdów szkoleniowych rolników, czy prezentacji 

gospodarstw podczas dożynek); prowadzono również współpracę z Biurem Powiatowym Agencji 

Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w zakresie dopłat bezpośrednich dla rolnictwa i planów 

rozwoju obszarów wiejskich; brano udział w pracach komisji powołanej przez Wojewodę 

Mazowieckiego, do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych 

wystąpieniem suszy (przygotowano 35 protokołów). 

W zakresie ochrony środowiska, m.in. prowadzono postępowania administracyjne oceniające wpływ 

inwestycji na środowisko wraz z procedurą przygotowującą decyzje o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięć (wszczęto na wniosek 1 postępowanie o wydanie 

decyzji; wydano 1 postanowienie o przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko - z 

raportem o oddziaływaniu na środowisko; wydano 1 decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

realizacji przedsięwzięcia po przeprowadzeniu oceny oddziaływania na środowisko); wydano 37 

decyzji kończących postępowania dotyczące zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów; prowadzono 

postępowania w sprawie składowania innych odpadów oraz w sprawie wydania opinii dotyczących 

zatwierdzenia projektu prac geologicznych; prowadzono kontrole i zlecano do PKN uprzątanie 

nielegalnych wysypisk odpadów na terenach gminnych (łącznie 24 wysypiska) oraz likwidację 

zakrzaczeń utrudniających ruch na drogach gminnych; organizowano i nadzorowano odbiór padliny 

zwierzęcej z terenu gminy do Zbiornicy Sanitarnej Zwierząt Padłych w Mszczonowie (85 zwierząt 

padłych); prowadzono 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 (20 interwencji i wizji 

lokalnych, również we współpracy ze Strażą Gminną, łącznie ze skierowaniem sprawy do kontroli 

właściwych organów); przeprowadzono 10 szczególnych wizji lokalnych w rejonie sortowni 

odpadów HETMAN w celu oceny uciążliwości zapachowej w rejonie ul. Turystycznej i 

Komorowskiej. Wysłano 2 pisma do MWIOŚ o dokonanie kontroli na terenie RIPOK w zakresie 

uciążliwości odorowych związanych z funkcjonowaniem firmy. 

Ponadto m.in. brano udział w czynnościach kontrolnych (w tym pobierano prób wody i ścieków) w 

związku ze zgłoszeniem zanieczyszczenia rzeki Zimna Woda; przyjmowano również i 

weryfikowano wnioski o dofinansowanie usunięcia eternitu (rozpatrzono pozytywnie 32 wnioski). 

W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi prowadzono obsługę systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi (w tym, m.in. przygotowanie i wysyłanie decyzji określających wysokość opłaty za 

gospodarowania odpadami komunalnymi; prowadzenie postępowań egzekucyjnych w sprawach 

zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi - wydano 524 tytuły 

wykonawcze, wystawiono 1399 upomnień;  weryfikacja deklaracji – 5544, w tym 255 złożonych po 
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raz pierwszy; kontrola terenowa posesji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi – 28 

kontroli). 

W zakresie gospodarki wodnej prowadzono m.in. postępowania administracyjne w sprawach 

naruszenia stosunków wodnych względem działek sąsiednich; wyjazdy interwencyjne w teren dla 

wyjaśnienia problemów zgłaszanych przez mieszkańców związanych z gospodarką wodną; 

oględziny w związku ze zgłaszanymi przypadkami przetamowań cieków przez bobry; prowadzono 

również ścisłą współpracę z Gminną Spółką Wodno-Melioracyjną w zakresie konserwacji urządzeń 

melioracji szczegółowej. 

W zakresie gospodarki m.in. prowadzono współpracę ze schroniskiem dla bezdomnych zwierząt w 

Nowym Dworze Mazowieckim – w zakresie przyjmowania bezdomnych psów oraz z firmą 

,,Pensjonat Pies i Kot” z siedzibą w miejscowości Budy Grzybek – w zakresie odławiania, leczenia 

oraz przewożenia bezdomnych zwierząt do schroniska (w 2018 r. na odławianie psów 77 324,97 zł); 

podpisano umowy z Lecznicą Vetica w Kajetanach, w celu wykonania elektronicznego oznakowania 

psów i kotów oraz w celu świadczenia usługi sterylizacji i kastracji bezdomnych kotów (łączy 

roczny koszt na ten cel to 32 037 zł). W ciągu roku prowadzono zakup karmy dla dziko żyjących 

kotów na terenie Gminy Nadarzyn (w 2018 r. zakupiono karmę na kwotę 21 619,73 zł). 

Ponadto w 2018 r. podpisano umowę i prowadzono nadzór nad zadaniem polegającym na 

konserwowaniu krzyża z popiersiem Marszałka Piłsudskiego oraz kamienia (pomnika Poległym 

Patriotom) zlokalizowanych na Placu Poniatowskiego w Nadarzynie, po wyrażeniu zgody na te 

prace przez Konserwatora Zabytków. Nadzorowano również sprawy związane z dbaniem o czystość 

na kwaterach Żołnierzy Poległych cmentarza w Nadarzynie; prowadzono także m.in. nadzór nad 

konserwacją oświetlenia ulicznego na terenie gminy.  

Uchwały Rady Gminy Nadarzyn realizowane w roku 2018 przez Referat Rolnictwa, Ochrony 

Środowiska i Gospodarki: 

1) Uchwała Rady Gminy Nadarzyn z dnia 13 grudnia 2007 r. – Regulamin usuwania wyrobów 

zawierających azbest i udzielenia dofinansowania dla osób fizycznych na ten cel ze środków 

budżetu Gminy Nadarzyn – wpłynęły 32 wnioski, wszystkie rozpatrzono pozytywnie; 

wypłacono  z budżetu Gminy kwotę 61 168,86 zł. 

2) Uchwała Rady Gminy Nadarzyn z 21.03.2018 r. – w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Nadarzyn do roku 2020”. Program Ochrony Środowiska przewiduje 

następujące zadania:  

a) Obszar interwencji - Ochrona klimatu i jakości powietrza, cel – poprawa jakości 

powietrza, kierunek interwencji – minimalizacja negatywnych skutków oddziaływania 

ruchu drogowego na środowisko, zadanie – budowa ścieżek rowerowych. 
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b) Obszar interwencji - Gospodarka wodno – ściekowa, cel – poprawa jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych, kierunek interwencji – rozbudowa infrastruktury 

oczyszczania ścieków, zadanie – budowa odcinków sieci kanalizacyjnej. 

c) Obszar interwencji - Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, Cel – 

gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, 

Kierunek interwencji – Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych 

spowodowanych obecnością azbestu, zadanie – odbiór, transport i utylizacja wyrobów 

zawierających azbest z terenu Gminy Nadarzyn. 

3) Uchwała Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie przyjęcia programu 

opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Nadarzyn w roku 2018 – w ramach programu prowadzone było odławianie psów i 

kotów przez Straż Gminną. Poza godzinami pracy Straży, odławianiem zajmowała się 

Fundacja Przyjaciele Braci Mniejszych. Gmina Nadarzyn pokrywała koszty sterylizacji i 

kastracji wolnożyjących kotów oraz kupowała karmę, która była przekazywana opiekunom. 

Całodobowa opieka weterynaryjna realizowana była w przychodni weterynaryjnej w 

Grodzisku Mazowieckim. Odłowione psy trafiały do schroniska w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Gmina Nadarzyn pokrywała koszty sterylizacji kotów i psów, które trafiły do 

schroniska oraz dofinansowała w 50 % koszty sterylizacji psów i kotów, których właściciele 

zamieszkują na terenie gminy. 

4) Uchwała Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. zmieniająca uchwałę z dnia 21 marca 

2018 r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Nadarzyn. W wyniku zmiany uchwały, 

psy odłowione z terenu gminy przed przewiezieniem do schroniska trafiały do przychodni 

weterynaryjnej w Kajetanach na 2 doby. 

 

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA  

W roku 2018 do Referatu Działalności Gospodarczej wpłynęły 1163 wnioski Centralnej 

Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, które były weryfikowane, przekształcane w 

formę elektroniczną i wysyłane do CEIDG. Wśród złożonych wniosków były: 151 wniosków o 

wpis, 717 wniosków dotyczących zmiany wpisu, 160 wniosków o zawieszenie działalności 

gospodarczej, 68 wniosków o wznowienie działalności  gospodarczej, 67 wniosków o wykreślenie 

wpisu CEIDG. 

W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2018 roku do urzędu wpływały wnioski dotyczące między 

innymi: wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, zmiany danych w posiadanych 

zezwoleniach, rezygnacji z korzystania z zezwoleń, udostępniania danych o przedsiębiorcach 
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posiadających zezwolenia, oświadczeń o wartości sprzedaży napojów alkoholowych na podstawie 

posiadanych zezwoleń. Na podstawie złożonych wniosków, dla 7 podmiotów wydano 18 zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży (sklep), 

w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 7 zezwoleń, o zawartości alkoholu od 4,5% do 

18%  z wyjątkiem piwa - 6  zezwoleń oraz o zawartości powyżej 18% alkoholu - 5 zezwoleń. Dla 2 

podmiotów wydano 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia 

w miejscu sprzedaży (gastronomia), w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 2 

zezwolenia, o zawartości alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa – 1 zezwolenie, o zawartości 

powyżej 18% alkoholu - 1 zezwolenie. W ciągu roku dla 24 podmiotów wydano 66 zezwoleń 

jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych podczas imprez organizowanych  na terenie 

Gminy Nadarzyn, w tym: o zawartości alkoholu do 4,5% oraz piwo - 41 zezwoleń, o zawartości 

alkoholu od 4,5% do 18% z wyjątkiem piwa - 19 zezwoleń, o zawartości powyżej 18% alkoholu - 6 

zezwoleń. 

W 2018  roku wydano 2 decyzje administracyjne wygaszające zezwolenia na sprzedaż napojów 

alkoholowych z powodu  likwidacji punktu sprzedaży napojów alkoholowych. 

 

EWIDENCJA LUDNOŚCI, 

DOWODY OSOBISTE  I URZĄD STANU CYWILNEGO 

Wykonane zadania z zakresu ewidencji ludności 

1. Zameldowanie na pobyt stały (obywatele polscy i cudzoziemcy) ...................... 543 

2. Zameldowanie na pobyt czasowy ponad 3 m-ce obywateli polskich .................. 111 

3. Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców ............................................... 325 

4. Wymeldowanie z pobytu stałego (obywatele polscy i cudzoziemcy) ….….…… 59 

5. Wymeldowanie z pobytu czasowego (obywatele polscy i cudzoziemcy) ……… 16 

6. Ilość udzielonych informacji z rejestru mieszkańców oraz z rejestru  

zamieszkania cudzoziemców …………………………..………………………. 157 

7. Ilość wydanych zaświadczeń o zameldowaniu ……………...…………..…..…. 363 

8. Ilość wydanych zaświadczeń o braku osób zameldowanych pod adresem …...…. 44  

9. Przemeldowanie w obrębie gminy ……………………………………………….. 99 

10. Nadawanie na wniosek numeru PESEL .................................................................. 244 

Ponadto m.in. wszczęto 21 postępowań w sprawie wymeldowania z pobytu stałego. Wydano: 13 

decyzji w sprawie wymeldowania z pobytu stałego; 6 decyzji umarzających postępowanie 

o wymeldowanie z pobytu stałego; 1 decyzję w sprawie zameldowania na pobyt stały. 

Sporządzano dla gminnych placówek oświatowych (szkoły podstawowe, gimnazjum) oraz dla 

Gminnego Zespołu Oświatowego w Nadarzynie wykazy dzieci podlegających obowiązkowi 
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szkolnemu; Przygotowano wykaz osób do kwalifikacji i rejestracji wojskowej na potrzeby obronne 

i wojskowe; Sporządzono dla Głównego Urzędu Statystycznego roczne sprawozdanie osób 

zameldowanych na pobyt czasowy posiadających obywatelstwo polskie i cudzoziemców oraz osób 

przebywających czasowo poza granicami Polski; Sporządzano dla Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania ze zdarzeń z zakresu ewidencji ludności. 

Przygotowano spisy wyborców w wyborach przedterminowych Wójta Gminy Nadarzyn w dniu 

04.03.2018 r. jak również w wyborach wójta i do organów jednostek samorządu terytorialnego w 

dniu 21.10.2018 r.  

Wykonane zadania z zakresu dowodów osobistych 

Przyjęto 1510 wniosków o wydanie dowodu osobistego, natomiast wydano 1603 dowody (w tym 

wydane na podstawie ubiegłorocznych wniosków). Przyjęto 137 zgłoszeń o kradzieży, bądź 

zagubieniu dowodu osobistego; w Rejestrze Dowodów Osobistych unieważniono 1015 dowodów. 

Ponadto m.in. udostępniano dane z Rejestru Dowodów Osobistych i kopert dowodowych,  

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

usuwano niezgodności w Rejestrze Dowodów Osobistych i sporządzano dla Mazowieckiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie miesięczne sprawozdania w zakresie udostępnienia 

informacji z Rejestru Dowodów Osobistych. 

Wykonane zadania z zakresu Urzędu Stanu Cywilnego 

W Rejestrze Stanu Cywilnego dokonano rejestracji: 21 aktów urodzenia, w tym 1 rejestracja i 20 

aktów sporządzono w trybie szczególnym); 106 aktów małżeństwa, w tym 12 aktów sporządzono 

w trybie szczególnym; 70 aktów zgonu, w tym 1 akt sporządzony w trybie szczególnym. Przyjęto 

2 oświadczenia o uznaniu ojcostwa, 1 oświadczenie o zmianie imienia dziecku po sporządzeniu 

aktu urodzenia. Wydano 8 decyzji w sprawie zmiany imienia i nazwiska. Dokonano 12 sprostowań 

błędów w aktach stanu cywilnego w ramach czynności materialno-technicznej. Dokonano 32 

uzupełnienia brakujących danych w aktach stanu cywilnego w ramach czynności materialno-

technicznej. Przyjęto od nupturientów 85 zapewnień o nieistnieniu okoliczności wyłączających 

zawarcie związku małżeńskiego oraz wydano 39 zaświadczeń stwierdzających brak okoliczności 

wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto m.in. przyjęto 41 oświadczeń o wstąpieniu w 

związek małżeński, w tym 7 oświadczeń poza lokalem Urzędu Stanu Cywilnego; przyjęto 4 

oświadczenia od małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska, które nosił przed zawarciem 

małżeństwa. Wydano ogółem 1353 odpisy z akt stanu cywilnego (urodzenia, małżeństwa, zgony). 

Poza wymienionymi m.in. przeniesiono 474 akty - migracja aktów stanu cywilnego z ksiąg 

papierowych do Bazy Usług Stanu Cywilnego w Systemie Rejestrów Państwowych,  nanoszono 

wzmianki w aktach stanu cywilnego mających wpływ na treść lub ważność aktu (112 wzmianek); 

usuwano niezgodności danych w rejestrze PESEL na podstawie akt stanu cywilnego.  
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W 2018 r. przygotowano także uroczystość wręczenia medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

  

OŚWIATA 

Obsługę merytoryczno-administracyjną oraz ekonomiczną samorządowych żłobków, 

publicznych przedszkoli, szkół i ogniska opiekuńczo wychowawczego, funkcjonujących na terenie 

Gminy Nadarzyn sprawuje Gminny Zespół Oświatowy.  

Placówki oświatowe i jednostki opiekuńczo-wychowawcze w gminie Nadarzyn: 

 Gminny Żłobek Nr 1 „ Zaczarowany Ogród” w Ruścu,  

 3 publiczne przedszkola (w Nadarzynie, w Młochowie, w Wolicy),  

 5 publicznych szkół podstawowych (Szkoła Podstawowa im. Witolda Doroszewskiego w 

Nadarzynie, Szkoła Podstawowa im. św. Stanisława Kostki w Kostowcu, Szkoła 

Podstawowa im. bł. ks. Bronisława Markiewicza w Woli Krakowiańskiej, Szkoła 

Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Ruścu, Szkoła Podstawowa w Młochowie), 

 Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Nadarzynie z klasami wygaszanego 

Gimnazjum, 

 Niepubliczny Klub dziecięcy „Bajkowy Lasek”, 

 Żłobek „Alicja”, 

 Opiekun dzienny „Jupik” 

 9 niepublicznych przedszkoli („Smyk”, „Jupik”, „Maluch”, „Kubuś”, „7 krasnoludków”, 

„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 (placówka jest stopniowo 

wygaszana), 

 Niepubliczna Szkoła Podstawowa „PITAGORAS” 

 Gminne Ognisko Dziecięco – Młodzieżowe „Tęcza”. 

W 2018 r. do szkół na terenie gmin uczęszczało łącznie 1959 dzieci, z czego 1145 do szkół 

publicznych – łącznie z oddziałami zerowymi. Do żłobków oraz przedszkoli – 722 wychowanków, 

przy czym 312 do placówek publicznych. 

W publicznych placówkach oświatowych w 2018 r. zatrudnionych było ogółem 312 nauczycieli, w 

tym 212 w pełnym wymiarze oraz 100 w niepełnym. Wśród kadry pedagogicznej 99% posiada 

wykształcenie magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym. Na 312 nauczycieli 134 osoby to 

nauczyciele dyplomowani, 73 – mianowani, 90 kontraktowi oraz 15 – stażyści.  
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Środki niezbędne na realizację zadań oświatowych, w tym na kształcenie, wychowanie i 

opiekę oraz utrzymanie szkół i placówek oświatowych zagwarantowane są w dochodach gminy. W 

2018 r. wydatki na szeroko rozumianą oświatę - w tym również gminny żłobek, Ognisko „Tęcza” a 

także inwestycje w zakresie oświaty, wyniosły 43 408 719, 34 zł (co stanowiło ponad 43% 

wydatków bieżących budżetu gminy Nadarzyn), przy czym subwencja oświatowa 15 974 035 zł 

(subwencja stanowiła zatem 37% wydatków na oświatę).  

Pomoc materialna dla uczniów - realizując obowiązki określone w przepisach m.in. dowożono 

lub refundowano rodzicom wydatki związane z dowożeniem do szkół uczniów niepełnosprawnych i 

zamieszkałych w znacznym oddaleniu od szkół; wspomagano uczniów w formie stypendiów 

szkolnych i zasiłków szkolnych (w roku szkolnym 2017/2018 złożono 29 wniosków o stypendium 

szkolne, kwota stypendium wynosiła od 100 zł  do 186 zł, w zależności od miesięcznego dochodu 

rodziny); udzielono wsparcia w zakresie zakupu podręczników w ramach rządowego programu 

”Wyprawka szkolna” dla uczniów niepełnosprawnych;  z rządowego programu „Pomoc państwa w 

zakresie dożywiania" skorzystało 54 wychowanków szkół i placówek oświatowych zamieszkujących 

gminę Nadarzyn (dzieci otrzymywały w szkole ciepłe posiłki).  

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 

udzielania dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne i materiały 

ćwiczeniowe w 2018 r., publicznym i niepublicznym szkołom udzielono na ten cel dotacji w łącznej 

wysokości 192 649,85 zł. 

Obowiązkiem gminy na podstawie przepisów ustawy Prawo oświatowe jest zapewnienie 

niepełnosprawnym dzieciom pięcioletnim i młodzieży (w szczególnych przypadkach do 25. roku 

życia), bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do najbliższego przedszkola, oddziału 

przedszkolnego w szkole podstawowej, szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub ośrodka 

rewalidacyjno-wychowawczego albo zwrot kosztów przejazdu dziecka i opiekuna na zasadach 

określonych w umowie zawartej między wójtem a rodzicami, jeżeli dowożenie zapewniają rodzice. 

W celu realizacji zadania na dowożenie dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy 

Nadarzyn do placówek oświatowych oraz powrót do domu, wyboru przewoźnika dokonuje się na 

podstawie procedury przetargu nieograniczonego. W wyniku postępowania przetargowego wybrano 

ofertę firmy „Komartrans”. Koszty dowozu dzieci i młodzieży niepełnosprawnej do placówek 

oświatowych i ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych w 2018 r. wyniosły 307 814,59 zł (w tym 

53 565,31 zł zwrot kosztów za dojazdy indywidualne). 

Zadaniem własnym gminy jest również dowóz dzieci do szkół. Jeżeli droga dziecka do 

przedszkola/oddziału przedszkolnego, przekracza 3 km - w przypadku uczniów klas I-IV szkół 

podstawowych lub 4 km - w przypadku uczniów klas V-VIII szkół podstawowych - obowiązkiem 

gminy jest zapewnienie bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu dziecka albo zwrot 
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kosztów przejazdu dziecka i opiekuna środkami komunikacji publicznej, jeżeli dowożenie 

zapewniają rodzice. W celu realizacji ustawowego obowiązku, gmina Nadarzyn zawarła umowy z 

Przedsiębiorstwem Komunalnym Nadarzyn Sp. z o.o.  w zakresie zapewnienia dowozu uczniów 

uczęszczających do szkół, dla których gmina Nadarzyn jest organem prowadzącym. Z dowozu 

korzystają uczniowie Szkoły Podstawowej im. Witolda Doroszewskiego w Nadarzynie, Szkoły 

Podstawowej w Ruścu oraz klas gimnazjalnych przy LO w Nadarzynie. Koszty dowozu uczniów do 

szkół w 2018 r. wyniosły 320 477,53 zł (w tym 6 084,13 – bilety MZA) 

Realizacja uchwał w zakresie oświaty: 

1. UCHWAŁA Nr XL.496.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

zmiany uchwały Nr XXV.328.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie 

określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do 

publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Nadarzyn (uchwała o znaczeniu porządkowym, w 

związku z utworzeniem oddziałów przedszkolnych w Ruścu). 

2. UCHWAŁA Nr XL.497.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. zmieniająca 

Uchwałę Nr XVI.207.2016 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 24 lutego 2016 r., w sprawie ustalenia 

regulaminu określający wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy, sposobu obliczania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw, zasady, kryteria i 

tryb przydzielania nagród ze specjalnego funduszu nagród, a także wysokości i szczegółowe 

zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego (zmiana związana z nowelizacją 

przepisów prawa oświatowego – spowodowana wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 

przepisu art. 76 pkt 25 ustawy z dnia 27 października 2017 r. o Finansowaniu zadań 

oświatowych, na mocy którego z dniem 1 stycznia 2018 r. ulega likwidacji nauczycielski 

dodatek mieszkaniowy). 

3. UCHWAŁA Nr XL.498.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia wysokości opłat za świadczenia publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 

w szkołach podstawowych prowadzonych przez gminę Nadarzyn (zmiana związana z 

nowelizacją przepisów prawa oświatowego – regulującą m.in. kwestie opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego, uchylając dotychczas obowiązujące w tym zakresie przepisy. W 

związku z powyższym wynikła konieczność podjęcia nowej uchwały w sprawie ustalenia 

bezpłatnego czasu nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z 

wychowania przedszkolnego dla dzieci, które do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym 

kończą 6 lat. Ponadto określono warunki całkowitego lub częściowego zwolnienia opłaty za 

korzystanie ze świadczeń). 
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4. UCHWAŁA Nr XL.499.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie 

ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów 

oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  i 

wykorzystywania (zmiana związana z nowelizacją przepisów prawa oświatowego w zakresie 

zasad obliczania dotacji - organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego zobowiązany 

został do ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół i 

placówek prowadzonych przez osoby fizyczne i osoby prawne inne niż jednostki samorządu 

terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania, uwzględniając, 

w szczególności podstawy obliczania dotacji, zakres danych, które powinny być zawarte we 

wniosku o udzielenie dotacji w rozliczeniu jej wykorzystania oraz terminu sposób rozliczenia 

dotacji). 

5. UCHWAŁA Nr XLII.503.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 21 marca 2018 r. w sprawie 

określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla nauczycieli udzielających 

uczniom pomocy psychologicznej i pedagogicznej (zmiana związana z nowelizacją przepisów 

prawa oświatowego – zgodnie z art. 42 ust 1 Karta Nauczyciela czas pracy nauczyciela 

zatrudnionego w pełnym wymiarze zajęć nie może przekraczać 40 godzin na tydzień. 

Ustawodawca, w art. 42 ust. 7 pkt 3 ww. ustawy, wyposażył organ prowadzący w kompetencję 

do określenia - w ramach ww. 40 godzin pracy - tygodniowego obowiązkowego wymiaru 

godzin prowadzonych bezpośrednio z uczniami albo na ich rzecz (tzw. pensum zajęć 

dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych) dla nauczycieli szkół niewymienionych w art. 

42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela: logopedów, pedagogów, psychologów, terapeutów 

pedagogicznych i doradców zawodowych prowadzących zajęcia związane z wyborem kierunku 

kształcenia i zawodu. Projekt uchwały został przesłany do Związku Nauczycielstwa Polskiego 

Zarządu Oddziału w Pruszkowie  w celu zaopiniowania. 

6. UCHWAŁA Nr XLIV.540.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 23 maja 2018 r. w sprawie 

określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów ich wyboru na zapewnienie 

możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach i 

niepublicznych innych formach wychowania przedszkolnego (podjęcie uchwały wiąże się z 

ustawowym obowiązkiem zapewnienia wszystkim dzieciom zamieszkałym na terenie gminy 

prawa do opieki wychowania przedszkolnego - jeżeli liczba dzieci zgłoszonych podczas 

postępowania rekrutacyjnego do placówek publicznych na terenie gminy przekracza liczbę 

wolnych/dostępnych miejsc w/w placówkach, istnieje konieczność ogłoszenia konkursu ofert 

dla przedszkoli niepublicznych i zapewnienie miejsc dzieciom w w/w placówkach na zasadach 

przedszkoli publicznych 
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7. UCHWAŁA Nr XLIX.584.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 29 sierpnia 2018 r. w sprawie 

nadania Liceum Ogólnokształcącemu w Nadarzynie imienia Jana Pawła II (na podstawie 

Rozporządzenia MEN w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych 

przedszkoli, szkole nadaje imię organ prowadzący na wniosek Rady Pedagogicznej, Rady 

Rodziców i Samorządu Uczniowskiego).  

8. UCHWAŁA Nr L.609.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 26 września 2018 r. w sprawie 

regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom 

dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania 

wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i 

warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród (podjęcie uchwały wynika z 

obowiązującego prawa oświatowego, w uchwale uregulowane zostały wysokości stawek 

dodatków: motywacyjnego i funkcyjnego). 

9. UCHWAŁA Nr II.13.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie 

określania zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, 

dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego 

(konieczność podjęcia uchwały wynikała z faktu, iż realizacja godzin zajęć nauczycieli jest 

różna w poszczególnych okresach w danym roku szkolnym. Celem podjęcia uchwały jest 

określenie i uregulowanie zasad rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 

zajęć nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku 

szkolnego – dotyczy to w szczególności nauczycieli klas maturalnych w liceach). 

10. UCHWAŁA Nr IV.28.2018 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie planu 

dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 

placówkach prowadzonych przez gminę Nadarzyn (podjęcie uchwały jest niezbędne do 

określenia na każdy rok maksymalnej opłaty za kształcenie nauczycieli przez szkoły wyższe lub 

zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i formy kształcenia, na które dofinansowanie 

jest przeznaczone. Projekt uchwały opracowano na podstawie wniosków dyrektorów szkół i 

placówek oświatowych). 

 

POMOC SPOŁECZNA I POLITYKA SOCJALNA 

Zadania gminy Nadarzyn z zakresu pomocy społecznej realizuje Gminny Ośrodek Pomocy 

Społecznej. Zasady przyznawania pomocy określa Ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 

2004r ze zm., według której „ 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”.. W 

ramach realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej ośrodek udzielał pomocy rzeczowej i 
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finansowej na: dożywianie, zakup opału, odzieży na opłatę energii i czynszu. Ośrodek świadczył 

usługi opiekuńcze, w tym specjalistyczne w miejscu zamieszkania, pomagał w staraniach o dom 

pomocy społecznej, schronisko, opłacał składki na ubezpieczenie zdrowotne, organizował 

poradnictwo prawne i psychologiczne, współpracował z innymi instytucjami i organizacjami. 

Ośrodek realizuje zadania własne i zlecone gminie w zakresie pomocy społecznej oraz inne zadania 

własne i zlecone wynikające z odrębnych przepisów, a także zadania przekazane Ośrodkowi przez 

Wójta do załatwiania w jego imieniu. Z zakresu zadań zleconych gminie zrealizowano zadania na 

kwotę 19 216,62 zł obejmując pomocą 32 osoby (specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz  opłacenie 

składki zdrowotnej za podopiecznych pobierających zasiłki stałe), natomiast w ramach zadań 

własnych gminy zrealizowano zadania na kwotę 744 967,71 zł (w tym przede wszystkim zasiłki 

stałe oraz celowe, a także m.in. zasiłki okresowe, dożywianie, usługi opiekuńcze, odpłatność za 

DPS). W 2018 roku głównymi powodami przyznawania pomocy było przede wszystkim: 

niepełnosprawność (92 rodziny) oraz długotrwała lub ciężka choroba (91 rodzin), ale także ubóstwo 

(42 rodziny), bezrobocie (38 rodzin), bezradność w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i 

prowadzenia gospodarstwa domowego (20 rodzin) oraz potrzeba ochrony macierzyństwa (10 

rodzin).  

Wspieranie rodziny i system pieczy zastępczej - ustawa 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 zastępczej, 

rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej lub interwencyjnym ośrodku 

preadopcyjnym. W 2018 roku GOPS partycypował w kosztach utrzymania 10 dzieci z 9 rodzin w 

łącznej wysokości 63 110,53 zł. Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rodzina może otrzymać wsparcie przez działania: asystentów rodziny, zespołów 

interdyscyplinarnych, placówki wsparcia dziennego, rodzin wspierających oraz innych podmiotów i 

instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny. Rodziny przeżywające trudności w wypełnianiu 

funkcji opiekuńczo-wychowawczej mogą otrzymać wsparcie od gminy w postaci asystenta rodziny. 

Liczba rodzin, z którymi jeden asystent rodziny może w tym samym czasie prowadzić prace, jest 

uzależniona od stopnia trudności zadań jednak nie może przekroczyć 15. Praca asystenta nie może 

być łączona z wykonywaniem obowiązków pracownika socjalnego na terenie tej samej gminy. 

Uprawnienia do wsparcia przez asystenta rodziny przyznaje także ustawa  o wsparciu kobiet w ciąży 

i rodzin „Za życiem”. W związku z powyższym w GOPS zatrudniony jest asystent rodziny w 

wymiarze ¼ etatu. Tą formą pomocy w 2018 r. były objęte 4 rodziny. Pracownicy socjalni oraz 

asystent rodziny cyklicznie uczestniczą w spotkaniach organizowanych przez Powiatowe Centrum 

Pomocy Rodzinie w ocenie sytuacji rodzin dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej. 
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 W gminny Program Wspierania Rodziny wpisuje się działalność Gminnego Ogniska 

Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”, które w 2018 r. objęło stałą opieką 58 wychowanków: 

Nadarzyn 26, Walendów 8, Młochów 14, Rusiec 2, Urzut 1, Rozalin 3, Wolica 3, Strzeniówka 1. 

Ognisko jako placówka wsparcia dziennego poza stałą opieką i organizacją licznych zajęć 

dodatkowych dla podopiecznych, jest organizatorem i współorganizatorem pikników, spotkań i 

innych przedsięwzięć angażujących całe rodziny i społeczność gminy. „Tęcza” bierze udział w 

kampaniach społecznych i programach na rzecz wspierania rodziny, np. AlfoFarm Nie spal się na 

starcie, której głównym jest powstrzymanie młodych osób od sięgnięcia po pierwszego papierosa; 

Postaw na rodzinę – Trzeźwość to u nas rodzinne!;  Noś odblaski - świeć przykładem czy 

Bezpieczne wakacje z PZU Niestraszk i oraz Bezpieczna droga do szkoły i Bezpieczny rowerzysta. 

Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin - "Za życiem" rodzinom, w których urodzi się żywe dziecko z 

ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które 

powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, przysługuje jednorazowe 

świadczenie w wysokości 4 000,00 zł. Nie jest ono uzależnione od dochodów. Podstawowym 

warunkiem wypłaty świadczenia jest zaświadczenie lekarskie potwierdzające ciężkie i 

nieodwracalne upośledzenia albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w 

prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Aby otrzymać świadczenie, matka 

dziecka musi pozostawać pod opieką medyczną nie później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. 

Wniosek o wypłatę świadczenia należy złożyć w terminie 12 miesięcy od narodzin dziecka.   

W 2018 roku wsparciem finansowym w wysokości po  4 000 zł zostały objęte 3 rodziny. 

Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – funkcjonuje, w ramach 

wsparcia rodziny, przy ośrodku i stanowi element gminnego systemu przeciwdziałania 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 roku 2018 

Zespół Interdyscyplinarny realizował 27 Niebieskich Kart: 5 NK - kontynuacja pracy z 2017 roku; 

22 karty wpłynęły w okresie sprawozdawczym, w tym: Policja sporządziła 15 NK, oświata - 3,  i 

OPS -  4 NK. W ciągu roku odbyły się 24 spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego. Powołano 22 

Grupy Robocze w skład których wchodzili: pracownicy socjalni, dzielnicowi, członkowie GKRPA 

oraz w zależności od potrzeb: pedagog, psycholog szkolny, przedstawiciel służby zdrowia. Łącznie 

odbyło się 112 spotkań Grup Roboczych. Działania prowadzone przez ZI i Grupy Robocze 

doprowadziły do zakończenia 19 procedur Niebieskiej Karty. 

Karta Dużej Rodziny - głównym celem wprowadzenia KDR jest obniżenie kosztów codziennego 

życia rodzin wielodzietnych. Ułatwienie im dostępu do usług, instytucji kultury, oraz zwiększenie 
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możliwości korzystania z aktywnych form spędzania czasu wolnego. W 2018 roku złożono 49 

wniosków o wydanie Karty Dużej Rodziny i wydano 181 kart. 

Stypendium szkolne  może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, 

wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: 

bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności 

wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina 

jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie 

na terenie gminy Nadarzyn. W 2018 roku wypłacono stypendium szkolne dla 13 rodzin na kwotę 14 

932,00 zł. 

Świadczenia rodzinne – w 2018 r. z zakresu świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego 

zrealizowano zadania na kwotę 2 639 097,08 zł (z tego 2 406 577,08 zł to zasiłki rodzinne, w tym 

przede wszystkim świadczenia rodzinne i świadczenia pielęgnacyjne oraz zasiłek pielęgnacyjny a 

także świadczenie rodzicielskie). Fundusz alimentacyjny zrealizowany został w wysokości 

201 200,00 zł 

W 2018 r. za podopiecznych pobierających świadczenia opłacano także składki na ubezpieczenie 

zdrowotne oraz emerytalno-rentowe (łącznie 212 502,71 zł). 

Świadczenie wychowawcze (500+) jak i koszty jego obsługi były finansowane w całości z dotacji 

celowej z budżetu państwa i wyniosły 9 683 639,00 zł. W 2018 roku złożonych zostało 1 365 

wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego z tego 755 w wersji papierowej i 610 

w wersji elektronicznej. Wydano 1 347 decyzji administracyjnych w sprawach dotyczących 

świadczenia wychowawczego w tym 1 266 decyzji przyznających i wypłacono 19 105 świadczeń na 

łączną kwotę 9 552 746,80 zł; na koniec 2018 roku prawo do świadczenia wychowawczego miało 

1126 rodzin. Najwyższe świadczenie wychowawcze w gminie wynosi 2 500,00 zł. 

Świadczenie Dobry start to kwota 300 zł jednorazowego wsparcia dla wszystkich uczniów 

rozpoczynających rok szkolny. Rodziny otrzymują świadczenie bez względu na dochód. 

Rozporządzenie weszło w życie 1 czerwca 2018 roku i w miesiącach VII – XI złożonych zostało 

1529 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” z tego 654 w wersji papierowej i 

875 w wersji elektronicznej. Świadczenie „Dobry Start” jak i koszty jego obsługi były finansowane 

w całości z dotacji celowej z budżetu państwa. W okresie sprawozdawczym zostało wypłaconych 

2184 świadczeń na łączną kwotę na łączna kwotę 676 320,00 zł. 

Praca socjalna - do ośrodka pomocy w ciągu roku zwracały się także osoby, które nie oczekują 

wsparcia finansowego lecz wymagają pomocy w formie pracy socjalnej. W ramach tej formy 

pomocy m.in. kompletowano i wysłano wnioski o ustalenie stopnia niepełnosprawności (dla 15 

osób); przeprowadzano 60 wywiadów środowiskowych dla potrzeb innych ośrodków pomocy oraz 

świadczeń rodzinnych; zgłoszono 11 osób do SPGZOZ o konieczności wizyt lekarskich u 
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podopiecznych wymagających tej formy pomocy; odwiedzano wspólnie z Policją i Strażą Gminną 

33 rodziny, w których występują problemy społeczne (przemoc, uzależnienie); udzielano porad 

prawnych klientom ośrodka przez zatrudnionego w GOPS radcę prawnego - z tej formy pomocy 

skorzystało 12 osób; skierowano 32 osoby do organów rentowych; skierowano 39 osób do Gminnej 

Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz grup wsparcia AA Klemens, punktów 

konsultacyjnych - psychologa,  terapeuty działających przy GKRPA.  

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 pomocy. Pracownicy socjalni ściśle współpracują z asystentem 

rodziny, pedagogami szkolnymi, dzielnicowymi, kuratorami i innymi osobami kluczowymi dla 

danej sprawy. 

Projekt asystent osoby niesamodzielnej - Wójt Gminy podpisał porozumienie o realizacji na terenie 

gminy Nadarzyn projektu pt. „Profesjonalizacja usług asystenckich i opiekuńczych dla osób 

niesamodzielnych – nowe standardy kształcenia i opieki”. Celem projektu jest wzrost liczby miejsc 

świadczenia usług opiekuńczych dla starszych osób niesamodzielnych zamieszkujących gminę 

Nadarzyn, poprzez dostarczenie w okresie trwania projektu kompleksowej usługi, będącej 

połączeniem usług opiekuńczych świadczonych w miejscu zamieszkania z teleopieką, wzmacniającą 

poczucie bezpieczeństwa u starszej osoby niesamodzielnej. Projekt ten jest realizowany w ramach II 

Osi priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój „Efektywne polityki publiczne 

dla rynku pracy, gospodarki i edukacji”, Działanie 2.8 „Rozwój usług społecznych świadczonych w 

środowisku lokalnym”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Realizatorami 

Projektu są: Instytut Pracy i Spraw Socjalnych, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, 

Stowarzyszenie Niepełnosprawni dla Środowiska EKON. Do projektu przystąpiły trzy gminy z 

powiatu pruszkowskiego: Nadarzyn, Michałowice oraz Raszyn. 

 

Realizacja uchwał i programów w zakresie pomocy społecznej 

Uchwały Rady Gminy podjęte w 2018 r. 

1. Uchwała Nr XLIII.524.2018 z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie przyjęcia zasobów 

pomocy społecznej dla Gminy Nadarzyn za rok 2017  

2. Uchwała Nr  IV.29.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu 

Wspierania Rodziny w Gminie Nadarzyn na lata 2019-2021 
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3. Uchwała Nr  IV.30.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego 

osłonowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023 

4. Uchwała Nr IV.31.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium 

dochodowego dla osób, dzieci i uczniów objętych wieloletnim rządowym programem 

,,Posiłek w szkole i w domu’’ na lata 2019-2023. 

5. Uchwała Nr IV.32.2018 z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad 

ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach chronionych 

Programy realizowane w 2018 r. 

1. Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (Uchwała Nr XV.194.2016 z dnia 

27.01.2016) – celem programu jest utworzenie spójnego systemu wsparcia dzieci i rodzin 

przeżywających trudności w wypełnianiu ról opiekuńczo-wychowawczych, w celu 

przywrócenia im zdolności do wypełniania tych funkcji poprzez pracę z rodziną oraz 

zapewnienie pomocy w opiece i wychowaniu. Odbiorcami są  podopieczni GOPS oraz dzieci 

i młodzież z placówki wsparcia dziennego - GODM Tęcza. W Gminie Nadarzyn zadania z 

zakresu wspierania rodziny zostały powierzone do realizacji Gminnemu Ośrodkowi Pomocy 

Społecznej i obowiązek ten realizowany był we współpracy ze środowiskiem lokalnym: 

Urzędem Gminy, Gminnym Ogniskiem Dziecięco-Młodzieżowym „Tęcza” (placówką 

wsparcia dziennego), Gminnym Zespołem Oświatowym, Policją, placówkami oświatowymi, 

GKRPA, Zespołem Interdyscyplinarnym  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 

Gminnym Ośrodkiem Sportu, Nadarzyńskim Ośrodkiem Kultury, Strażą Gminną, Biblioteką, 

SPG ZOZ, instytucjami pozarządowymi oraz Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w 

Pruszkowie. 

Częścią Programu Wspierania Rodziny jest prowadzony przez Urząd Gminy program 

lojalnościowy „Karta Nadarzyniaka”, na koniec 2018 r. korzystało ok. 2106 osób (rok 

wcześniej 1800 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 łącznie ponad 70 partnerów – sklepy, punkty usługowe, 

jednostki organizacyjne.  

W ramach programu  Karta  Nadarzyniaka, na podstawie podpisanego w 2014 r. 

porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie, posiadacze Karty 

korzystający z transportu miejskiego otrzymują dodatkowe zniżki - różnicę w kosztach 

pokrywa gmina Nadarzyn. Na podstawie porozumienia z 28 września 2018 r. rozszerzono 

ofertę ,,Warszawa +” i Karta ZTM otrzymała nazwę ,,Bilet Metropolitalny”, który uprawnia 

do większych zniżek cen biletów ZTM, refundowanych przez gminę (od października 2018 
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r. wydano 86 Biletów Metropolitalnych). W okresie od stycznia do września 2018 roku do 

biletów długookresowych ZTM gmina dopłaciła łącznie 11 638,00 zł (średnio ok. 1 300 zł 

miesięcznie), natomiast od października do grudnia 2018 roku do Biletów Metropolitalnych 

gmina dopłaciła 27 018,00 zł, co miesięcznie wyniosło średnio 9 000 zł  (w 2017 r. z tytułu 

refundacji kosztów zakupu biletów długookresowych gmina ponosiła średnio miesięcznie ok. 

1 100 zł kosztów).  

2. Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata oraz Ochrony Ofiar 

Przemocy w Rodzinie w Gminie Nadarzyn 2016-2020 (Uchwała Nr XV.195.2016 z 

dn.27.01.2016) – celem programu jest przeciwdziałanie przemocy w rodzinie oraz 

zwiększenie dostępności i skuteczności pomocy dla rodziny poprzez powstanie 

zintegrowanego systemu pomocy rodzinie z problemem przemocy; odbiorcami programu są 

rodziny, w których uruchomiona została procedura Niebieskie karty (sprawcy i osoby 

doznające przemocy, świadkowie przemocy w rodzinie); przedstawiciele instytucji i służb 

pracujących na rzecz dzieci i młodzieży; mieszkańcy gminy Nadarzyn. Realizacja programu 

następuje m.in. przez Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie 

oraz prowadzenie procedury Niebieskiej karty. 

3. Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii 

(Uchwała Nr XXXIX.486.2017 z dnia 28.12.2017); celem programu jest zwiększanie 

dostępności bezpłatnej pomocy specjalistycznej oraz prowadzenie profilaktycznej 

działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla dzieci i młodzieży. W ramach 

realizacji w/w celów prowadzony był program „Wsparcie rodzin z problemem uzależnień i 

problemem przemocy domowej zagrożonych wykluczeniem społecznych” oraz Nadarzyńskie 

Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia; W ramach zwiększania dostępności bezpłatnej 

pomocy specjalistycznej prowadzono i finansowano Punkt Konsultacyjny (psycholog, 

terapeuta uzależnień, specjalista ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, mediator, lekarz 

specjalista psychiatra, psycholog dziecięcy; pełnione były dyżury przewodniczącego i 

członków GKRPA, pełnomocnika Wójta ds. uzależnień; dofinansowywano terapie w Poradni 

Leczenia Uzależnienia od Alkoholu w Pruszkowie. Ponadto m.in. prowadzono 

profilaktyczną działalność informacyjną i edukacyjną, w szczególności dla dzieci i 

młodzieży - w ramach realizacji w/w zadania m.in.: pozytywne zaopiniowano wnioski 

dyrektorów placówek oświatowych i sfinansowano lub dofinansowano szkolenia, warsztaty i 

spektakle profilaktyczne, dofinansowano bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego, 

sfinansowano i współorganizowano VI Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu 

Życia; rozpropagowano materiały Ogólnopolskich Kampanii: „Dopalacze- powiedz stop!”, 

„Reaguj na przemoc”, „Przeciw pijanym kierowcom”, „Postaw na rodzinę”; prowadzono 
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zakup czasopism/publikacji o tematyce przemocy i profilaktyki uzależnień; zamieszczano 

materiały informacyjne i artykuły o możliwościach uzyskania pomocy dla osób z problemem 

alkoholowym, narkotykowym i ofiar przemocy w rodzinie w lokalnych mediach tj. 

Wiadomościach Nadarzyńskich, na stronie internetowej www.nadarzyn.pl oraz 

www.stopprzemocy.nadarzyn.pl. 

 

DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE PROFILAKTYCZNYM 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nadarzynie w 2018 roku prowadziła 

działania w oparciu o zatwierdzony Uchwałą Nr XXXIX.486.2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku 

Gminny Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania 

Narkomanii w Gminie Nadarzyn na 2018 r. oraz rekomendacje PARPA do realizowania i 

finansowania gminnych programów profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych. W 

2018 roku GKRPA pracowała w składzie ośmioosobowym. Do głównych zadań realizowanych 

przez Komisję należało prowadzenie działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem 

problemów alkoholowych, narkomanii i przemocy. Zadania realizowane były poprzez m.in.: 

 Zwiększanie  dostępności  pomocy  terapeutycznej   i  rehabilitacyjnej   dla  osób uzależnionych 

od alkoholu oraz członków ich rodzin (poprzez prowadzenie i finansowanie Punktu 

Konsultacyjnego - psychologa, w którym przyjmował psycholog 2 razy w tygodniu; łącznie 

odbyły się 272 sesje terapeutyczne (indywidualne i małżeńskie); terapeuty uzależnień, 

specjalisty ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie (świadczenie porad i konsultacji w ramach 

programu „Wsparcie rodzin z problemem uzależnień i problemem przemocy domowej 

zagrożonych wykluczeniem społecznym); lekarza specjalisty psychiatry (mieszkańcy Gminy 

Nadarzyn mogą korzystać raz w miesiącu z bezpłatnych konsultacji lekarza psychiatry); 

psychologa dziecięcego oraz dyżury przewodniczącego i członków GKRPA, a także 

pełnomocnika Wójta ds. uzależnień. 

 Udzielanie rodzinom, w których występuje problem alkoholowy pomocy psychospołecznej ze 

szczególnym uwzględnieniem ochrony przed przemocą w rodzinie. Do głównych zadań 

GKRPA należy udzielanie pomocy rodzinom z problemem alkoholowym i podejrzeniem 

występowania przemocy, przy czym 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 GOPS; konsultacje psychologa, 

psychologa dziecięcego, lekarza psychiatry i terapeuty oraz specjalisty ds. przeciwdziałania 

przemocy w rodzinie dla dorosłych członków rodziny i dla ich dzieci; uczestnictwo w 

spotkaniach grupy wsparcia AA „Klemens”;  kierowanie do Poradni Leczenia Uzależnień w 

Pruszkowie, Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia.  

http://www.nadarzyn.pl/
http://www.stopprzemocy.nadarzyn.pl/
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 Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej, w szczególności dla 

dzieci i młodzieży (m.in. finansowano lub dofinansowano szkolenia, warsztaty i spektakle 

profilaktyczne; dofinasowano bieżącą działalność placówki wsparcia dziennego; sfinansowano i 

współorganizowano VI Nadarzyńskie Dni Profilaktyki i Zdrowego Stylu Życia. 

 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”). 

Ponadto w 2018 roku Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wydawała 

postanowienia dotyczące opiniowania punktów sprzedaży napojów alkoholowych oraz 

przeprowadziła 5 wizyt opiniujących i 15 kontroli punktów sprzedaży alkoholu zgodnie z 

założonym „Harmonogramem kontroli".  

 

KULTURA FIZYCZNA 

W 2018 roku Gminny Ośrodek Sportu w Nadarzynie realizował zadania statutowe w zakresie 

kultury fizycznej i turystyki oraz zaspakajania w tym zakresie potrzeb mieszkańców gminy, przede 

wszystkim w oparciu o bazę sportową, w skład której wchodzą: stadion sportowy (siedziba GOS) i 

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

także kompleksy boisk „Orlik 2012” w Ruścu i Kostowcu. 

Organizacja działalności rekreacyjno-sportowej prowadzona była przez zespół 23 

pracowników, zatrudnionych w sumie na 17 etatach 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 

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 i rozgrywek sekcji klubów sportowych, organizacja zawodów i rozgrywek szkolnych 

dla Szkół Podstawowych i Gimnazjum i Liceum, organizacja zawodów i imprez sekcji strzelecko-

obronnej, konserwacja i modernizacja obiektów sportowych, działalność promocyjno-dochodowa.  
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W ciągu 2018 roku GOS w Nadarzynie zorganizował lub był współorganizatorem ponad 400 

zawodów, meczów i imprez rekreacyjno-sportowych, zarówno własnych, jak i wyjazdowych. Wśród 

nich największymi były m.in. 

 Ogólnopolskie turnieje siatkówki dziewcząt „Nadarzyn CUP”, oraz „Mini- Nadarzyn CUP” 

 Impreza rowerowa „Ojcowie na start” - zorganizowana na stadionie sportowym, 

 Zawody kolarstwa terenowego „Lotto Poland Bike Maraton” - zorganizowane w parku w 

Młochowie i jego okolicach, 

 I Gala Sportu w Nadarzynie 

 2 imprezy „Marsz po zdrowie” dla seniorów 

 Turniej piłki nożnej drużyn sołeckich o Puchar Przewodniczącej Rady Gminy Nadarzyn 

 Mecz Gwiazd pod hasłem „Nie dla Rasizmu” 

 Ogólnopolskie turnieje mini-piłki siatkowej dziewcząt 

 V Memoriał Piłki Koszykowej im. Daniela Kołakowskiego i Filipa Wojcieszaka 

 Dożynki Gminne 2018 

 Turniej piłki nożnej dla Przedszkolaków 

Stadion sportowy – stanowił bazę dla pracy szkoleniowej GLKS Nadarzyn, organizacji imprez 

sekcji strzelecko-obronnej oraz prowadzenia zajęć wychowania fizycznego Liceum 

Ogólnokształcącego w Nadarzynie, a także organizacji imprez sportowo-rekreacyjnych dla 

mieszkańców. Na stadionie odbywały się min.: lekcje wychowania fizycznego oraz zajęcia SKS dla 

uczniów wygaszanego Gimnazjum a także dla uczniów LO, zawody szkolne i międzyszkolne, 

zajęcia treningowe sekcji piłki nożnej GLKS Nadarzyn, rozgrywki ligowe i mecze kontrolne sekcji 

piłki nożnej GLKS Nadarzyn. Organizacją zajęć treningowych i zawodów sportowych zajmowali się 

pracownicy etatowi stadionu GOS oraz trenerzy, instruktorzy i działacze klubowi. 

Niesłabnącym powodzeniem wśród mieszkańców cieszą się boiska do siatkówki plażowej, z których 

przy sprzyjającej pogodzie chętnie korzystali zarówno nauczyciele wychowania fizycznego, sekcja 

siatkówki GLKS Nadarzyn, młodzież pozaszkolna, jak i dorośli. 

Hala widowiskowo-sportowa – wykorzystywana była przede wszystkim do organizacji różnego 

rodzaju rozgrywek - wu 2018 r. odbyło się 57 zawodów, w których udział wzięło 3742 uczestników 

oraz ponad 2 tys. kibiców. Hala stanowi również bazę do zajęć szkolnych oraz treningów tenisa 

stołowego, piłki siatkowej, sportów walki. Obiekt był także wynajmowany komercyjnie 

mieszkańcom oraz zakładom pracy. 

Obiekty sportowe przy SP Nadarzyn – poza lekcjami w-f w godzinach pracy szkoły podstawowej, 

na obiektach przeprowadzono zawody dla dziewcząt i chłopców w piłce nożnej, siatkowej, 

koszykowej oraz zawody lekkoatletyczne. Organizowane są mecze, turnieje oraz imprezy sportowe. 

W hali odbywały się treningi Orkiestry Ochotniczej Straży Pożarnej z Nadarzyna przygotowującej 
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się do mistrzostw Polski i mistrzostw świata. W sali fitness odbywają się zajęcia: korektywa dla 

dzieci, aerobic, pilates, joga oraz rehabilitacja dorosłych, prowadzona przez rehabilitanta z ZOZ 

Nadarzyn. W czasie ferii zimowych i wakacji letnich z obiektu korzystały dzieci z Nadarzyńskiego 

Ośrodka Kultury i Gminnego Ośrodka Dziecięco-Młodzieżowego „Tęcza”. 

Sport szkolny – w ramach koordynacji „sportu szkolnego” współpracowano z nauczycielami 

wychowania fizycznego szkół w zakresie mobilizacji uczniów do uczestnictwa w zawodach, co 

skutkowało udziałem reprezentacji poszczególnych szkół zarówno w zawodach gminnych, jak i w 

zawodach wyższych szczebli. Takie działanie służyło również systematycznemu wysiłkowi uczniów 

i nauczycieli  do należytego przygotowania się do poszczególnych imprez sportowych, a w czasie 

zawodów do zdrowej rywalizacji i integracji uczniów szkół Gminy Nadarzyn. Zawody dawały 

również możliwość wyławiania talentów w poszczególnych dyscyplinach sportowych.  

W roku 2018 uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Nadarzynie uczestniczyli w 13 

zawodach powiatowych i rejonowych, a najważniejszymi osiągnięciami były m.in.: I miejsce 

dziewcząt w powiecie w drużynowym tenisie stołowym; II miejsce w powiecie dziewcząt w piłce 

siatkowej; III miejsce dziewcząt w drużynowym tenisie stołowym w rejonie; II miejsce w piłce 

koszykowej chłopców; III miejsce w powiecie w piłce nożnej chłopców . 

Jeśli chodzi o uczniów wygaszanego gimnazjum oraz klas VII i  VIII szkół podstawowych, 

to uczestniczyli oni w zawodach organizowanych na terenie Nadarzyna jak i wyjazdowych. 

Większość zawodów odbywała się w ramach XX Mazowieckich Igrzysk Młodzieży Szkolnej SZS i 

Warszawskiej Olimpiady Młodzieży oraz w ramach imprez sportowych Stowarzyszenia Gmin 

Zachodniego Mazowsza „Mazovia”. Do najważniejszych osiągnięć  uczniów w tej kategorii 

(młodzież) należy zaliczyć m.in.: I miejsce dziewcząt i IV chłopców w powiatowych mistrzostwach 

piłki siatkowej; I miejsce dziewcząt w rejonowym finale piłki siatkowej; III miejsce dziewcząt w 

wojewódzkim finale piłki siatkowej – najlepszy wynik w historii szkolnej nadarzyńskiej siatkówki; I 

miejsce drużyn mieszanych w turnieju piłki siatkowej o puchar Dyrektora Zespołu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Milanówku; III miejsce dziewcząt w powiatowych mistrzostwach piłki 

ręcznej dziewcząt i chłopców; III miejsce chłopców w powiatowym finale piłki nożnej; II miejsce 

chłopców w drużynowym tenisie stołowym województwa mazowieckiego i VII w finale krajowym; 

III miejsce chłopców w finale powiatowym piłki koszykowej; I miejsce dziewcząt i chłopców w 

powiatowym finale drużynowego tenisa stołowego; I miejsce dziewcząt w finale rejonowym 

drużynowego tenisa stołowego  i  II  miejsce chłopców – awans do turnieju wojewódzkiego.    

Uczniowie szkół podstawowych (kategoria dzieci) uczestniczyli w 33 imprezach sportowych, 

w tym 15 organizowanych na terenie Gminy Nadarzyn i 18 wyjazdowych. Do najważniejszych 

osiągnięć uczniów z tej kategorii wiekowej należy zaliczyć m.in.: III miejsce dziewcząt  ze Szkoły 

Podstawowej w Nadarzynie w  mistrzostwach województwa mazowieckiego w mini-piłce siatkowej; 
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I miejsce w mistrzostwach powiatowych dziewcząt ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie w piłce 

siatkowej i I miejsce w mistrzostwach rejonowych; III miejsce dziewcząt i  chłopców ze Szkoły 

Podstawowej w Ruścu w mistrzostwach powiatowych piłki ręcznej; III miejsce chłopców ze Szkoły 

Podstawowej w Ruścu w rejonowym turnieju piłki nożnej puchar „Tymbarku” i 7. miejsce w finale 

wojewódzkim tego turnieju, a także II miejsce w finale powiatowym piłki koszykowej dziewcząt; II 

i  III miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie w finale wojewódzkim  drużynowego  

tenisa stołowego; I miejsce chłopców ze Szkoły Podstawowej w Nadarzynie w powiatowym finale 

drużynowego tenisa stołowego. 

Wzorem lat ubiegłych w 2018 r. organizowana była Gminna Spartakiada Szkół 

Podstawowych, na którą składały się: biegi przełajowe, koszykówka, warcaby, szachy, mini-piłka 

siatkowa, piłka nożna, piłka ręczna i lekka atletyka. Spartakiadę zwyciężyła Szkoła Podstawowa z 

Nadarzyna. 

Działalność strzelecko-obronna - w 2018 roku odbyło się 21 zawodów oraz 71 treningów 

strzeleckich. Zawody Gminne odbywają się - w zależności od pory roku - w świetlicy w Rozalinie 

lub na strzelnicy przy stadionie GOS w Nadarzynie. Od  września 2016 rok wznowiona również 

została działalność strzelecko-obronna w szkołach na terenie Gminy Nadarzyn, dzieci i opiekunowie 

kół przeszli szkolenie BHP.  

Boiska „Orlik 2012” w Ruścu oraz Kostowcu – poprzez udostępnienie boisk GOS realizował 

program działania na rzecz rozwoju kultury fizycznej w środowisku wiejskim skierowany w 

szczególności dla dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych, w zakresie piłki nożnej, Baseball’u oraz 

rekreacyjno-sportowym – zajęcia w większości odbywały się pod opieką pracownika Orlika.  

 

KULTURA 

Społeczno-kulturalną aktywność mieszkańców gminy wspiera i animuje Nadarzyński 

Ośrodek Kultury, przez realizację zadań w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania 

kultury oraz komunikacji społecznej. Działalność merytoryczna NOK adresowana jest do odbiorców 

w różnym wieku, o różnych potrzebach i zainteresowaniach. Celem jest rozwijanie i zaspokajanie 

potrzeb kulturalnych mieszkańców, prowadzenie różnych form edukacji kulturalnej i wychowania 

poprzez sztukę oraz upowszechnianie i promocja kultury lokalnej.  

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

Odbywają się m.in. zajęcia taneczny mix (elementy teatru tańca, taniec jazzowy), zajęcia baletowe, 

zajęcia plastyczne, pracownia modelarska, Akademia Rękodzieła dla dorosłych, Warsztaty 

Fotograficzne, Malarstwo dla dorosłych; działa również Zespół wokalno-instrumentalny NOK PĘD 

BAND. 
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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. W roku akademickim 2018/2019 w zajęciach dla seniorów wzięło 

udział 106 osób, w tym 21 mężczyzn i 85 

Dodatkowo, na zasadzie odpłatnego wynajmu sal, prowadzona jest przez instruktorów m.in. 

nauka gry na gitarze oraz nauka języka angielskiego. 

Ponadto, w ciągu 2018 r. obywało się miesięcznie od kilku do kilkunastu różnorodnych imprez, 

spotkań, konkursów, wykładów itp., zarówno jednorazowych, jak i cyklicznych, czy 

okolicznościowych. Odbyły się m.in. XXVI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy; wykłady 

otwarte Uniwersytetu Trzeciego Wieku; spotkania z muzyką, kino Nokowe, koncerty plenerowe w 

Młochowskim parku w ramach cyklu zaPARKuj w Młochowie oraz liczne wyjazdy, wycieczki, 

warsztaty, różnego rodzaju pikniki itp. organizowane samodzielnie bądź we współpracy z biblioteką, 

ogniskiem „tęcza”, szkołami, przedszkolami i innymi jednostkami organizacyjnymi gminy, jak 

również z  parafiami, Mazowieckim Instytutem Kultury, Urzędem Marszałkowskim osobami 

fizycznymi, sołtysami i radami sołeckimi. 

Działalność świetlic – w każdej ze świetlic prowadzonych na terenie gminy przez Nadarzyński 

Ośrodek Kultury (w Wolicy, Młochowie, Urzucie, Rozalinie i Parolach)  dzieci, młodzież i dorośli 

uczestniczą zarówno w zajęciach stałych (np.: teatralne, taneczne, plastyczne, gimnastyka), a także 

licznych imprezach, spotkaniach okolicznościowych i akcjach (np.: pikniki, pokazy, akcje sprzątania 

miejscowości, bale itp) oraz grach terenowych, turniejach, warsztatach jak również półkoloniach, 

wyjazdach i wycieczkach. 

Wśród pozostałej aktywności NOK na uwagę zasługują m.in. organizowanie spotkań i 

warsztatów dla pań z Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzenie trwającej od kilku lat akcji 

propagującej zdrowy styl życia  „Szczepionka na zimę czyli zjedz jabłko” – dzięki Państwu 

Chruściakom, którzy dostarczają do świetlicy zupełnie nieodpłatnie jabłka, a także rozpoczęcie 

trzyletniego (2018-2020) projektu realizowanego ze środków samorządu województwa 

mazowieckiego "Seniorzy na start", którego głównym realizatorem jest Towarzystwo Teatralne 

"Kurtyna" przy współpracy z NOK. Program skierowany jest do osób 55+ z terenu gminy Nadarzyn, 

realizowany wspólnie z gminami Zabrodzie i Rząśnik. W programie, w ramach zajęć warsztatowych 

odbędą się spotkania poświęcone m.in. takim tematom jak: świadomy senior (warsztaty z neurobiku-

ćwiczenia mózgu, warsztaty antystresowe, warsztaty asertywności), zdrowy senior (zdrowe 

żywienie, sport, gimnastyka a osteoporoza), bezpieczny senior (pierwsza pomoc, seniorzy a 

oszuści), nowoczesny senior (telefon komórkowy, facebook, czytniki książek),  twórczy senior 

(warsztaty teatralno-muzyczno-plastyczne) oraz aktywny senior (wspólne tworzenie imprezy 

kończącej rok 2018).  
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NAGRODY – m.in.  

Kabaret Biedronki, działający przy świetlicy NOK w Młochowie zdobył m.in. II miejsce na 

Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca Kwiecień Plecień w Sierpcu oraz Wyróżnienie za 

oryginalny, inteligentny żart trafiający w rzeczywistość naszych czasów na XXIV Mazowieckim 

Przeglądzie Teatrów Dzieci i Młodzieży im. Piotra Grabowskiego MASKA (organizowanym przez 

Dom Kultury Świt). 

W kwietniu 2018 Grupa taneczna InMotion zajęła I miejsce w kategorii wiekowej 13-15  na 

Ogólnopolskim Festiwalu Teatru, Piosenki, Tańca Kwiecień Plecień w Sierpcu.   

W marcu 2018 r. - Srebrny medal zdobyli uczestnicy zajęć Destination Imagination – drużyna 

Świecące Mózgi na Ogólnopolskiej Olimpiadzie Kreatywności  we Wrocławiu (podczas 2 dni 

zmagań prezentowali przed gronem ekspertów swoje umiejętności kreatywnego rozwiązywania 

problemów z zakresu matematyki, informatyki i inżynierii, fizyki, teatru i improwizacji oraz pracę 

zespołów pod presją czasu. W Olimpiadzie w 2018 roku brało udział ponad 2000 uczniów z całego 

świata, w tym Polski, Chin, Ukrainy, Turcji, Meksyku i Grecji.  

Prowadzony przez Marka Rejnowicza zespół Młodzi Duchem zajął drugie miejsce na VI 

Przeglądzie Piosenki „Kocham Cię Ojczyzno”, organizowanym przez Dom Kultury „Miś” wraz z 

Ośrodkiem Kultury „Arsus” w Dzielnicy Ursus m. st. Warszawy. 

Zespół NOK Pęd BAND nagrał drugą płytę CD „Jest takie miejsce” z piosenkami patriotycznymi – 

wydanie płyty współfinansowane było przez Urząd Marszałkowski. Zespół ponadto zajął II miejsce 

na VI Festiwalu Pieśni Żołnierskich i Patriotycznych „Jak długo w sercach naszych” 

organizowanym przez Ośrodek Kultury Dzielnicy Warszawa Wesoła w kategorii Zespoły wokal 

instrumentalne. 

 

DZIAŁALNOŚĆ BIBLIOTECZNA 

Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn, działa w ogólnopolskiej sieci bibliotek publicznych. 

Jako samorządowa instytucja kultury posiada osobowość prawną: wpisana jest do Rejestru instytucji 

kultury, prowadzonego przez Urząd Gminy Nadarzyn pod nr 1. Sieć placówek bibliotecznych w 

granicach administracyjnych gminy Nadarzyn tworzą: Biblioteka Główna w Nadarzynie z 

Wypożyczalnią dla dorosłych i Oddziałem dla dzieci oraz Filia w Młochowie. Zgodnie z zapisami 

ustawy o bibliotekach do podstawowych zadań BPGN należy: gromadzenie, opracowywanie, 

przechowywanie i ochrona materiałów bibliotecznych, udostępnianie zbiorów oraz prowadzenie 

działalności informacyjnej. 

Podstawę działania BPGN stanowią jej zbiory biblioteczne. Księgozbiór Biblioteki Publicznej 

Gminy Nadarzyn ma charakter uniwersalny - zawiera zarówno literaturę piękną, dzieła 

niebeletrystyczne oraz publikacje ze wszystkich dziedzin wiedzy przeznaczone dla odbiorców ze 
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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. 

Stan zbiorów Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn na koniec 2018 roku wyniósł: 33 861  

woluminów (w 2017 r. 33666) oraz 3382 jednostek zbiorów specjalnych (w 2017 r. 3037), w tym 

1153 audiobooków (977 w 2017 r.). Pozyskiwanie nowych wydawnictw następowało poprzez zakup 

ze środków budżetowych, dotacji celowych z MKiDN oraz drogą darów przekazywanych na rzecz 

biblioteki. Przybyło ogółem 2813 woluminów książek, w tym ze środków organizatora 2014, ze 

środków MKiDN 799. Zbiorów specjalnych zakupiono 344, w tym 176 audiobooków. Wskaźnik 

zaopatrzenia w zbiory wyniósł 25 materiałów bibliotecznych na 100 mieszkańców Gminy Nadarzyn. 

Prenumerowano 42 tytuły czasopism. Oprócz magazynów typowo kobiecych, kupowano tygodniki, 

czasopisma dla dzieci i młodzieży, pisma popularnonaukowe, wzbogacające warsztat informacyjny 

placówki oraz prasę fachową.   

W sieci nadarzyńskich bibliotek w 2018 r. zarejestrowanych było 2751 osób (2792 w 2017 r.). 

Czytelnicy wypożyczyli 35129 woluminów na zewnątrz (w 2017 r. 33890) oraz 4354 na miejscu 

(5210 w 2017 r.). Zbiorów specjalnych wypożyczono 5317 jednostek (5094 rok wcześniej), w tym 

1002 audiobooki (872 w 2017 r.). Aktywność nadarzyńskiej publiczności czytelniczej w 2018 r. 

wyniosła 17 wypożyczeń na 1 użytkownika.  

Współczesna informacyjna oferta biblioteczna, poza tradycyjnym udostępnianiem zbiorów 

uwzględnia m.in. usługi elektroniczne – przez stanowiska komputerowe oraz bezprzewodowy 

dostęp do Internetu poprzez HotSpot. W statystykach bibliotecznych odnotowano liczbę 1136 osób 

korzystających z Internetu.  

W zakresie świadczenia e-usług Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn umożliwiała m.in. dostęp 

on-line do katalogu elektronicznego w systemie bibliotecznym MATEUSZ; Możliwość zdalnej 

rezerwacji materiałów bibliotecznych; Otrzymywanie powiadomień SMS-owych o oczekujących 

książkach oraz powiadomień e-mailowych o nadchodzących terminach zwrotu; Dostęp on-line do 

Cyfrowej Wypożyczalni Publikacji Naukowych ACADEMICA (książek i czasopism naukowych – 

ponad pół miliona obiektów); Dostęp do platformy e-lerningowej oferującej zdalne kursy językowe i 

hobbystyczne czy też dostęp do portalu MegaMatma gromadzącego wiedzę z matematyki przydatną 

na każdym poziomie edukacji. 

Biblioteka prowadziła bogatą działalność edukacyjno-kulturalną poprzez szeroko pojętą 

edukację czytelniczą i medialną, organizowanie lekcji bibliotecznych, warsztatów, pogadanek, 

wystaw edukacyjnych, spotkań ze specjalistami i innymi formami wspierającymi zdobywanie 

wiedzy.  Biblioteka współpracuje z Przedszkolami publicznymi i prywatnymi na terenie gminy, ze 



Raport o stanie Gminy Nadarzyn za 2018 r. 54 

szkołami oraz Ogniskiem „Tęcza”. W zależności od wieku i zainteresowań biblioteka organizuje 

zróżnicowane zajęcia, takie jak: lekcje biblioteczne, spotkania autorskie, warsztaty czy głośne 

czytanie. Oferta dla dorosłego czytelnika, rozszerzona jest m.in. o co tygodniowe spotkania z 

czytelnikami dorosłymi – seniorami i spotkania z pisarzami w ramach popularyzacji czytelnictwa i 

literatury (w 2018 roku takich spotkań i wydarzeń odbyło się ogółem 227 z odnotowaną frekwencją 

3104 odbiorców). 

W 2018 r. Biblioteka wzięła udział w wielu programach, projektach i akcjach, w tym m.in: 

Dyskusyjne Kluby Książki; Narodowe Czytanie 2018; „100 lat niepodległości Rzeczypospolitej”; 

Tydzień Bibliotek. Innymi z podejmowanych przez Bibliotekę aktywności było np. uroczyste 

pasowanie na czytelnika biblioteki (w którym udział wzięło 151 dzieci); współpraca z Urzędem 

Skarbowym w Pruszkowie (w marcu i w kwietniu, w siedzibie Biblioteki odbywały się konsultacje 

dotyczących wypełniania rocznego rozliczenia podatkowego  -pracownik Urzędu Skarbowego 

przyjmował wypełnione zeznania podatkowe - z porad skorzystało ok. 90 osób); spotkania 

entuzjastów gier planszowych (w 53 spotkaniach wzięło udział ogółem 426 osób). 

 

BEZPIECZEŃSTWO 

W nadarzyńskiej Straży Gminnej funkcjonują: Zespół Dyżurnych i ds. Wykroczeń oraz 

Zespół Patrolowo – Interwencyjny. Jednostka Straży Gminnej  wyposażona jest m. in. w radiowóz 

marki Fiat Doblo, radiowóz marki Dacia Dokker (przystosowany do transportu odłowionych 

zwierząt) oraz sprzęt komputerowy, biurowy, zestawy łączności telefonicznej i radiowej, system 

monitoringu, który swoim zasięgiem obejmuje Pl. Poniatowskiego i ulice przyległe, a także drogi 

dojazdowe do ronda w Młochowie. Na wyposażeniu znajduje się również tester trzeźwości 

AlcoBlow, przy użyciu którego istnieje możliwość przeprowadzenia wstępnych badań na zawartość 

alkoholu w wydychanym powietrzu oraz Mobilne Miasteczko Ruchu Drogowego, które było 

wykorzystywane w zajęciach dydaktycznych, a także w trakcie przygotowania do egzaminów na 

kartę rowerową uczniów z terenu naszej gminy.  

 Główne ustawowe zadania realizowane przez Straż Gminną, to w szczególności ochrona spokoju i 

porządku w miejscach publicznych; Czuwanie nad porządkiem i kontrola ruchu drogowego w 

zakresie określonym w przepisach o ruchu drogowym; Współdziałanie z właściwymi podmiotami w 

zakresie ratowania życia i zdrowia obywateli, pomocy w usuwaniu awarii technicznych i skutków 

klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń; Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, 

katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsc zagrożonych takim zdarzeniem przed 

dostępem osób postronnych lub możliwości zniszczenia śladów i dowodów, do momentu przybycia 

właściwych służb, a także ustalenie, w miarę możliwości świadków zdarzenia; Ochrona obiektów 

komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej; Współdziałanie z organizatorami i innymi 
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służbami w ochronie porządku podczas zgromadzeń i imprez publicznych; Informowanie 

społeczności lokalnej o stanie i rodzajach zagrożeń, a także inicjowanie i uczestnictwo w działaniach 

mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń oraz zjawiskom 

kryminogennym i współdziałanie w tym zakresie z organami państwowymi, samorządowymi i 

organizacjami społecznymi; Sprawdzanie wykonania przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; Współdziałanie z Gminną 

Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych; Kontrolowanie prawidłowości oznakowania 

ulic, w tym znaków drogowych, oświetlenia ulic, prawidłowego funkcjonowania punktów 

oświetleniowych oraz estetyki napisów i miejsc plakatowania ogłoszeń; Kontrola legalności prac 

wykonywanych w pasie dróg gminnych; Zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Nadarzyn poprzez ich odławianie, przekazywanie ustalonym właścicielom lub odwożenie do 

schronisk współpracujących z Gminą Nadarzyn na podstawie stosownych porozumień. 

Zgodnie z zapisami Regulaminu Pracy Straży Gminnej w Nadarzynie służba pełniona była 

od poniedziałku do piątku w godzinach 6:30- 22:00, natomiast w dni wolne w godzinach 9:00- 

21:00. Ponadto stosownie do potrzeb, załogi były wystawiane do służby w dni świąteczne np. do 

zabezpieczenia imprez, uroczystości itp. W dni powszednie jednostka straży jest otwarta do godziny 

16:00, natomiast po tym czasie zgłoszenia telefoniczne przekierowane zostają na telefon 

komórkowy będący w dyspozycji załogi znajdującej się w terenie. Informacja  taka umieszczona jest 

również na drzwiach budynku straży. W podobny sposób wygląda służba w dni wolne, gdzie w 

siedzibie straży nie ma dyżurnego, a zgłoszenia należy przekazywać drogą telefoniczną.  

Jedną z form komunikacji mieszkańców z jednostką Straży Gminnej jest uruchomiona w 

czerwcu 2018 r. roku aplikacja „Mój Nadarzyn” umożliwiająca zgłaszanie awarii lub uszkodzeń, 

jakie pojawią się na terenie gminy. Aplikacja pozwala na załączenie zdjęcia problemu a także 

wskazuje z jakiej lokalizacji nadeszło zgłoszenie. W 2018 roku przy pomocy tego narzędzia 

wpłynęło 230 zgłoszeń, które następnie zostały realizowane we własnym zakresie bądź przekazane 

odpowiednim komórkom.  

W celu realizowania zadań statutowych Straży w roku 2018, do służby patrolowej 

skierowane zostały 403 patrole dwuosobowe, ośmiogodzinne; Strażnicy pełnili 48 służb 

ośmiogodzinnych wspólnie z funkcjonariuszami Komisariatu Policji w Nadarzynie. W dokumentacji 

służbowej prowadzonej na stanowisku Dyżurnego Straży zarejestrowano 1746 interwencji zarówno 

stanowiących wykroczenia, udzielania asysty bądź pomocy, przeprowadzenie działań 

profilaktycznych, zabezpieczeń itp. Spośród wszystkich zgłoszeń 1215 pochodziło od mieszkańców 

bądź z zewnętrznych instytucji. 

W ramach swoich zadań Strażnicy na bieżąco monitorowali stan nawierzchni dróg, 

chodników, oświetlenia oraz oznakowania, linii energetycznych itp. natomiast stwierdzone 
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nieprawidłowości były niezwłocznie zgłaszane do właściwych komórek w Urzędzie Gminy w 

Nadarzynie, w Starostwie Powiatowym w Pruszkowie jak również do innych instytucji – 169 

przypadków. Powyższe nieprawidłowości ujawniane były zarówno przez Strażników patrolujących 

teren gminy Nadarzyn, jak też pochodziły od mieszkańców. 

 Strażnicy interweniowali w sytuacjach porzucania, zaniedbywania oraz pozostawiania bez 

nadzoru zwierząt – 346 przypadków, w tym wobec zwierzyny dziko żyjącej – 36. Kolejną grupą 

interwencji było ujawnienie nieporządku na posesjach, wypalania traw, jak też nielegalnych 

wysypisk śmieci. W czasie patrolowania funkcjonariusze reagowali na przypadki zanieczyszczania 

przez zwierzęta trawników, chodników i innych miejsc użyteczności publicznej. Ujawnione zostały 

64 przypadki zaśmiecania dróg i innych miejsc publicznych; 20 sytuacji, gdy wylewane były 

nieczystości lub wypompowywana woda na pola, łąki, do rowów, czy też na drogę. Do wykroczeń 

społecznie uciążliwych należy zakłócanie ładu i porządku publicznego, spoczynku nocnego, jak też 

spokoju, wypalanie pozostałości roślinnych oraz śmieci powodując duże zadymienie – zgłoszono 

107 przypadków. W ramach przepisów regulujących spożywanie alkoholu interweniowano 37 razy, 

(dotyczy głównie parków, placów zabaw, boisk i przystanków autobusowych). W 20 przypadkach 

interwencje dotyczyły osób, które będąc pod wpływem alkoholu powodowały zgorszenie w miejscu 

publicznym (np. leżenie na ławce, przystanku, trawniku itp.).  

Zadaniami, jakie zrealizowano do 31 grudnia 2018 roku były kontrole terenów przyległych 

do placówek szkolnych – 856, oraz kontrole miejsc zagrożonych łącznie 5847, zabezpieczenia 

miejsc przestępstw, wykroczeń i innych zdarzeń – 65.  

Zainstalowany monitoring ronda w Młochowie pozwolił na ujawnienie 113 przypadków 

przejazdu samochodów ciężarowych z czego po przeprowadzeniu wstępnych weryfikacji 

sporządzono 26 dokumentacji, które zostały przesyłane do nadarzyńskiej Policji w celu 

przeprowadzenia postępowań w sprawach o wykroczenia. Ponadto na podstawie zapisów z 

monitoringu terenu przyległego do Placu Poniatowskiego ujawnione zostały 142 wykroczenia 

polegające na niestosowaniu się do zakazu zatrzymywania, jak również parkowanie na ścieżce 

rowerowej. W 10 przypadkach zastosowano postępowanie mandatowe, sporządzono 1 wniosek do 

Sądu o ukaranie, natomiast sprawcy pozostałych wykroczeń zostali pouczeni. Straż Gminna w 

Nadarzynie nastawiona jest na edukowanie społeczeństwa, jednak w skrajnych przypadkach 

stosowane są surowsze środki oddziaływania. W roku 2018 w 15 przypadkach Straż wystąpiła do 

Sądu Rejonowego z wnioskami o ukaranie (wobec sprawców Sąd zastosował łącznie kary grzywny 

na kwotę 4850 zł oraz 1370 zł kosztów sądowych). 

W ciągu roku funkcjonariusze Straży Gminnej uczestniczyli w zabezpieczeniu 20 imprez, 

uroczystości i zgromadzeń (m.in. Orszak Trzech Króli, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

„Poland Bike Marathon 2018 – Nadarzyn”, Wyścig rowerowy ”Ojcowie na start”, „X Piknik 
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rodzinny” GODM „Tęcza” w Nadarzynie, Spartakiada Przedszkolaka w Nadarzynie, „Nie dla 

rasizmu” rozgrywki piłkarskie w Nadarzynie. Ponadto w ramach wspólnych patroli z Policjantami, 

Strażnicy brali udział w 10 działaniach prewencyjnych i zabezpieczających pod nazwą: 

„Bezdomni”, „Nie prowadzę po alkoholu”, „Bezpieczne ferie 2018”, „Bezpieczna droga do szkoły”, 

„Niechronieni uczestnicy ruchu drogowego”, „Bezpieczne wakacje 2018” i in. 

 W ramach działalności profilaktycznej funkcjonariusze wzięli udział w 15 spotkaniach, które 

odbyły się w szkołach podstawowych w Nadarzynie, Młochowie i Woli Krakowiańskiej, jak 

również w Gminnym Ośrodku Dziecięco – Młodzieżowym „Tęcza” w Nadarzynie a także w 

Młochowie. Zajęcia dotyczyły przede wszystkim zasad bezpiecznego poruszania się dzieci po 

chodnikach i drogach, umiejętności korzystania z wyznaczonych przejść dla pieszych i sygnalizacji 

świetlnej, prawidłowego poruszania się rowerzystów oraz konsekwencji wynikających z 

nieznajomości przepisów.  

 

SPRAWY OBRONNE  I WOJSKOWE 

W zakresie spraw obronnych i wojskowych prowadzono m.in. działania takie jak: wydanie decyzji o 

przeznaczenie nieruchomości w ramach świadczeń rzeczowych na uzupełnienie doraźnych potrzeb, 

planowanych do wykonania w razie mobilizacji i w czasie wojny – odnośnie Szkoły Podstawowej w 

Ruścu oraz Gminnego Ośrodka Sportu; przygotowywanie dokumentacji związanej z wypłatą 

świadczeń rekompensujących po odbyciu ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy; 

przygotowanie dokumentacji oraz udział w posiedzeniach podczas Kwalifikacji Wojskowej osób ur. 

w 1999 r.; przygotowanie dokumentacji dotyczącej reklamowania z urzędu, osób od obowiązku 

pełnienia czynnej służby wojskowej w czasie ogłoszenia mobilizacji i czasie wojny; weryfikacja 

wszystkich aktualnych decyzji w sprawach przeznaczenia do wykonania świadczeń rzeczowych na 

rzecz obrony; przygotowanie dokumentacji dotyczącej kwalifikacji wojskowej w 2019 r. 
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IV. Współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz jednostkami samorządu 

terytorialnego. 

 

W 2018 r. na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie ogłoszono konkursy na: 

1) wypoczynek letni - 5 oferentów złożyło dokumenty i otrzymało dotacje na ten cel (Akademia 

Schaby – 2.088,00 zł; GLKS Nadarzyn – 31.784,00 zł, Szlakiem Tęczy – 20.569,00 zł; 

Mazowiecki Klub Karate Kyokushin – 2.552,00 zł; Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego – Hufiec Pruszków – 13.000,00 zł); 

2) w zakresie wspieranie i upowszechnianie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa 

narodowego na terenie Gminy Nadarzyn w 2018 roku – zadanie wspieranie i 

upowszechnianie kultury poprzez organizację i prowadzenie orkiestry na terenie Gminy 

Nadarzyn oraz naukę gry na dętych i perkusyjnych instrumentach muzycznych (przyznano 

dotację dla OSP Nadarzyn w wysokości 484.000,00 zł);  

3) w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu – na 2 zadania: 

 zadanie w zakresie prowadzenia zajęć w piłce ręcznej oraz organizacji imprez 

rekreacyjno-sportowych wpłynęły 3 oferty spełniające wymogi formalne i merytoryczne 

(dotacje otrzymały: GLKS Nadarzyn 15.000,00 zł., Akademia Schaby 2.000,00 zł., UKS 

Trucht 13.000,00 zł);  

 zadanie w zakresie w zakresie piłki nożnej, tenisa stołowego sekcji żeńskiej i męskiej, 

biegów przełajowych, koszykówki, siatkówki, tenisa ziemnego, sportów walki, 

lekkoatletyki i badmintona wpłynęły 2 oferty spełniające wymogi formalne i 

merytoryczne (dotacje przyznano dla GLKS Nadarzyn 1.250.000,00 zł oraz KS 

Nadarzyn 20.000,00 zł). 

Ponadto, poza konkursem (tzw. małe granty), dotacje przyznano 5 beneficjentom (łącznie 40 271,56 

zł), na realizację następujących zadań: ,,Zimowisko harcerskie w miejscowości Wisła dla dzieci z 

Gminy Nadarzyn” (Chorągiew Stołeczna Związku Harcerstwa Polskiego Hufiec Pruszków – 

9.500,00 zł); ,,Odroczony Dzień Dziecka ze ,,Szlakiem Tęczy” w pięknych okolicznościach 

przyrody” (Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci i Osób Niepełnosprawnych „Szlakiem Tęczy” – 

2.000,00 zł); ,,Festyn Odpustowy” (Parafia Rzymskokatolicka pw. Św. Michała Archanioła w 

Młochowie – 10.000,00 zł); ,,Udział w rozgrywkach Mazowieckiej Ligii Piłki Ręcznej Dziewcząt 

oraz w Ogólnopolskim Turnieju ‘Piłka Ręczna Uzależnia’” (Uczniowski Klub Sportowy 

,,RUSIEC”- 9.771.56 zł); ,,Organizacja mini Olimpiady Baseballowej w formie Turnieju 

Mikołajkowego dla Dzieci i Młodzieży ze szkół podstawowych w Ruścu, Woli Krakowiańskiej i 

Młochowa” (Akademia Schaby – 9.000,00 zł). 
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 Gmina Nadarzyn od 2015 r. jest członkiem stowarzyszenia „LGD Nadarzyn-Raszyn-

Michałowice”, które ma na celu działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, a 

w szczególności m.in.: wspieranie działań na rzecz realizacji PROW dla obszaru tych gmin; ochronę 

oraz promocję środowiska naturalnego, krajobrazu i zasobów historyczno – kulturowych, 

rozpowszechnianie i wspieranie rozwoju wykorzystania odnawialnych źródeł energii, rozwój 

turystyki i sportu oraz popularyzację i rozwój produkcji wyrobów regionalnych w gminach; 

aktywizowanie ludności wiejskiej do udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich; poprawę 

jakości życia na obszarach wiejskich oraz popierania różnicowania działalności gospodarczej. W 

roku 2018 stowarzyszenie ogłosiło 5 naborów, w tym, w zakresie Przedsięwzięcia 1.1.3 Inwestycje 

w niekomercyjną infrastrukturę generującą powstanie nowych miejsc pracy; w zakresie 

Przedsięwzięcia 1.1.1 Premie na rozpoczęcie działalności gospodarczej; w zakresie Przedsięwzięcia 

1.1.2 Wsparcie na rozwój działalności gospodarczej. Gmina Nadarzyn przystąpiła do 3 projektów 

realizowanych z dofinansowaniem ze środków w ramach przynależności do Stowarzyszenia LGD: 

 rozwój ogólnopolskiej i niekomercyjnej infrastruktury rekreacyjnej, kulturalnej lub turystycznej 

w miejscowości Stara Wieś i Strzeniówka – kwota dofinansowania 419 740,00 zł. (realizacja w 

roku 2019); 

 nagranie filmu promującego obszar LSR poświęconego tradycji wieńca dożynkowego oraz 

zakup strojów ludowych – kwota dofinansowania 50 000,00 zł.;  

 wydanie dwóch publikacji promujących obszar LSR „Historia Nadarzyna – sercem pisane”, 

„Wojskowi bohaterowie z Nadarzyna i okolic” - kwota dofinansowania 50 000,00 zł. 

Ponadto w 2018 r. realizowane były przez gminę lub stowarzyszenia działające na terenie gminy 

projekty (z dofinansowaniem ze środków w ramach przynależności do Stowarzyszenia LGD), do 

których przystąpiono rok wcześniej, to jest: zagospodarowanie terenu działek o nr ewid. 513, 514 w 

miejscowości Wolica – projekt realizowany przez gminę – kwota dofinansowania 343 981,00 zł.; 

spartakiada przedszkolaka – projekt realizowany przez GLKS Nadarzyn - kwota dofinansowania 

50 000,00 zł.; wzmocnienie integracji społecznej poprzez rozwój kapitału społecznego seniorów 

gminy Nadarzyn – projekt realizowany przez GLKS Nadarzyn - kwota dofinansowania 50 000,00 zł.  

  

Wójt Gminy 

(-) Dariusz Zwoliński 

 

 

 

 

 
Na podstawie rocznych sprawozdań komórek Urzędu Gminy oraz jednostek organizacyjnych gminy 

 

Z up. Wójta Gminy Sekretarz Gminy 
(-) Edyta Gawrońska 


