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WKS.520.1.2021 

 

Rada Miejska 

w Łomiankach 

 

Szanowni Państwo, 

 

zgodnie z art. 5a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. ustawy z dnia  

24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. 

poz. 688 z późn. zm.), przekazuję sprawozdanie z realizacji Programu współpracy Gminy 

Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa  

w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie. 

 



 

                  SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2020 z organizacjami pozarządowymi  

oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

 

Konsultacje społeczne projektu „Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2020  

z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy  

z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” 

przeprowadzone zostały od 23 do 31 października 2019 r. Uwagi do projektu można było 

składać w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym oraz podczas spotkania, które  

odbyło się 28 października 2019 roku o godzinie 18.00. W spotkaniu wzięło udział osiemnaście 

osób, które nie wniosły uwag do programu współpracy. Ponadto w wyżej wymienionym 

terminie do Urzędu Miejskiego drogą elektroniczną oraz w wersji papierowej  na formularzu 

konsultacyjnym nie wpłynęły żadne pisma z uwagami dotyczącymi projektu. Wynik 

konsultacji szczegółowo omówiono w ogłoszeniu Burmistrza Łomianek (RS.523.1.2019)  

z 12.11.2019 r. 

 

Przyjęty Uchwałą Nr XVIII/152/2019 z dnia 28 listopada 2019 roku „Program współpracy 

Gminy Łomianki w 2020 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego  

i o wolontariacie” określił zakres zadań przewidzianych do realizacji przez podmioty 

prowadzące działalność pożytku publicznego. Mieściły się w nim zadania m.in. z obszaru 

działalności na rzecz dzieci i młodzieży, przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom 

społecznym, ochrony i promocji zdrowia, działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Program dotyczył także 

działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, wspierania   

i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii i ochrony zwierząt 

oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego a także, działalności na rzecz osób 

niepełnosprawnych. 

W 2020 roku wspierano realizację zadań publicznych w trybie ustawy z dnia 24 kwietnia  

2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 

Planowana w programie współpracy kwota wydatków na wspieranie zadań publicznych 

wyniosła 1 470 000,00 zł. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łomianki na realizację 

zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2020 roku wyniosła  

1 195 178,86 zł. 

 



W 2020 roku ogłoszono jeden otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych. 

 

W ramach otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Burmistrza Łomianek  

Nr WAO.0050.253.2019 z dnia 25 listopada 2019 r.) złożono 92 oferty, przyznano dotację  

na realizację 56 zadań (Zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr WAO.0050.23.2020  

z dnia 31 stycznia 2020 r.) w łącznej kwocie 1 250 256,00 zł. W związku z panującą sytuacją 

pandemiczną 4 organizacje odstąpiły od podpisania umów. 

 

W ramach otwartego konkursu ofert środki przyznano na: 

 Zadanie nr 1- działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka - działania związane z profilaktyką uzależnień w rodzinach, 

prowadzenie zajęć oraz zapewnienie czasu wolnego dla rodzin, dzieci, rodziców, 

związanych z edukacją rodzinną, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji w zakresie 

profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, przemocy szkolnej oraz 

cyberprzemocy - 40 000,00 zł; 

 Zadanie nr 2 - ochrona i promocja zdrowia - edukacja zdrowotna, promocja zdrowia 

i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, 

promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji i fizykoterapii; działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych - działania profilaktyczne zapobiegające wykluczeniu 

społecznemu oraz sprzyjające integracji i zwiększeniu udziału osób niepełnosprawnych  

w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji i fizykoterapii; 

działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży - prowadzenie 

zajęć oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem młodzieży w wieku 11-18 lat; przeciwdziałanie uzależnieniom  

i patologiom społecznym  -  prowadzenie zajęć oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci  

i młodzieży jako forma profilaktyki; działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym - 

aktywizacja seniorów mająca na celu zapobieganie wykluczeniu społecznemu oraz 

profilaktykę uzależnień; wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem 

dzieci i rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym – 497 862,00 zł; 

 Zadanie nr 3 - Ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania na 

rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt - 25 300,00 zł; 

 Zadanie nr 4 - Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - integracja społeczności gminnej 

ze szczególnym uwzględnieniem sołectw i osiedli gminnych; Kultura, sztuka, ochrona dóbr 



kultury i dziedzictwa narodowego; Działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz 

podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 ustawy  

o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie; Aktywizacja seniorów w zakresie 

twórczości kulturalnej, rozwijania zainteresowań i pogłębiania wiedzy - Działalność na 

rzecz osób w wieku emerytalnym; Rewitalizacja - 193 272,00 zł; 

 Zadanie nr 5 - Działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży 

- prowadzenie zajęć oraz organizacja czasu wolnego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym 

uwzględnieniem dzieci w wieku 0-3 lata oraz młodzież w wieku 11-18 lat; Wspieranie  

i upowszechnianie kultury fizycznej - podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców 

gminy Łomianki poprzez prowadzenie systematycznych zajęć sportowych oraz organizację 

wydarzeń sportowych; Turystyka i krajoznawstwo - 493 822,00 zł. 

 

W trybie art. 19a ustawy, tzw. małych dotacji przyznano kwotę 140 770,00 zł. 
 
Zadania były realizowane w zakresie: 

- ochrony i promocji zdrowia - przyznano kwotę - 10 000,00 zł; 

- działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - przyznano kwotę - 10 000,00 zł; 

- działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - przyznano kwotę - 

   65 370,00 zł; 

   - działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży - przyznano 

kwotę - 20 000,00 zł; 

- kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego - przyznano kwotę -  

11 800,00 zł; 

- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej - przyznano kwotę - 8 600,00 zł; 

- ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - przyznano  kwotę - 

15 000,00 zł. 

 

W 2020 roku sporządzono łącznie 69 umów na wspieranie i powierzenie realizacji zadań 

publicznych, 52 umowy w ramach otwartego konkursu ofert, w tym 2 umowy rozwiązano  

zgodnie z § 11 na podstawie porozumienia ws rozwiązania umowy, 2 umowy nie zostały 

podpisane przez Zleceniobiorców, którzy złożyli oświadczenie o rezygnacji i odstąpili od 

realizacji zadania, 1 umowa, została podpisana, ale odstąpiono od jej realizacji przed wypłatą 

środków zgodnie z § 12. Pozostałe 17 umów zawarto w trybie art. 19a ustawy,  

tzw. małych dotacji.  

 

Ze względu  na panującą w kraju sytuację pandemiczną oraz obowiązującą Ustawę 

z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 



przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych (t.j. Dz. U. poz. 1842 z późn. zm.) organizacje nie miały możliwości 

realizować zadań stacjonarnie. Dlatego część z nich została przeprowadzona w formie on-line, 

w części zadań zmieniono liczbę odbiorców zgodnie z wprowadzonymi przepisami 

regulującymi liczbę osób biorących udział w zajęciach, kilka organizacji nie zrealizowało  

w całości zadań a 4 organizacje nie miały możliwości zrealizowania swoich działań w ramach 

przyznanych dotacji. 

 

Organizacje pozarządowe pomimo panującej pandemii wniosły duży wkład pracy i środków  

w realizację poszczególnych zadań dostosowując się do panujących obostrzeń. 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z obiektów gminnych 

bezpłatnie zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi z COVID-19. W dyspozycji 

organizacji w 2020 roku znajdowały się: Centrum Kultury, Biblioteka Publiczna, Integracyjne 

Centrum Dydaktyczno Sportowe, orliki i szkoły podstawowe z terenu gminy, Świetlica Miejska 

w Burakowie oraz budynek gminny przy ulicy Akacjowej róg Partyzantów w Dąbrowie Leśnej.  

 

 
Poniższa tabela zawiera wykaz organizacji, z którymi zawarto umowy o realizację zadań 

publicznych, kwoty dotacji oraz opis zadań.



Lp. Organizacja Tytuł zadania 
Termin 

realizacji 
Opis zadania 

Kwota 
dotacji 

1 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

Rusz w Polskę 
01.02.2020- 
15.12.2020 

dwudniowa wycieczka krajoznawcza do Tykocina, 
Białegostoku i Supraśla dla 28 osób, wycieczka 
krajoznawcza do Łowicza, Arkadii i Nieborowa dla 45 
osób, 3 wycieczki lokalne średnio dla 20 osób    
UWAGI: porozumienie ws rozwiązania umowy, 
dotacja w całości zwrócona do Gminy Łomianki 

8 172,00 zł 

2 
Fundacja Ewy Johansen 

"Talent" 

SYMFONIA NA 
SKRZYPCE I DJ-a vol. 2 
”- projekt popularyzujący 
muzykę klasyczną 
skierowany do dzieci  
i młodzieży szkół 
podstawowych Gminy 
Łomianki 

03.02.2020- 
15.12.2020 

seria 7 audycji-koncertów muzycznych on-line 19 575,00 zł 

3 
Klub Sportowy "Szermierz" 

Łomianki 

Wspieranie  
i upowszechnianie kultury 
fizycznej - zajęcia  
z szermierki 

01.02.2020- 
15.12.2020 

340 h treningów szermierczych dla 20 osób, zakup 
sprzętu i wyjazdy na zawody 

10 000,00 zł 

4 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 

Żeglarstwo jako sposób na 
przeciwdziałanie 
patologiom społecznym 

09.02.2020 - 
15.11.2020 

zajęcia żeglarskie: 40 h wakacyjnych rejsów po 
jeziorze Dziekanowskim dla 15-25 osób, wyprawa 
żeglarska 21 dniowy rejs dla młodzieży podzielony na 
3 etapy na Pojezierzu Iławskim dla 10-12 osób,  
5 h zajęć z psychologiem dla  8-10 osób 

15 000,00 zł 

5 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 
Szkoła żeglarstwa 

22.02.2020 - 
15.11.2020 

10 h zajęć teoretycznych związanych z uprawianiem 
żeglarstwa dla 15-20 osób, 3 dniowa sesja wyjazdowa 
Żagle dla Seniora dla 5-6 osób, cykl 56 h zajęć 
doszkalających z manewrowania jachtem żaglowym  
w tym 3 sesje wyjazdowe dla 12 -15 osób 

6 000,00 zł 



6 Fundacja” Byka za Rogi” 

Bezpłatne zajęcia  
hipoterapii / onoterapii dla 
osób niepełnosprawnych  
z Gminy Łomianki - 2020  

01.02.2020 - 
15.12.2020 

Seria 600 sesji z hipoterapii i onoterapii dla 30 osób 
niepełnosprawnych z Gminy Łomianki  

40 000,00 zł 

7 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

Ruch zamiast lekarstwa 
01.02.2020 - 
15.12.2020 

3 wykłady średnio ok. 20 uczestników, 10 warsztatów 
psychologicznych -12 osób, 65 zajęć jogi -16 osób, 
120 zajęć gimnastyki rehabilitacyjnej -30 osób, 30 
zajęć aqua-aerobic -12 osób, 12 zajęć nordic walking  

15 160,00 zł 

8 
Fundacja Promocji   
 Rekreacji "KiM" 

Zdrowym być 
01.02.2020 - 
15.12.2020 

Zajęcia dla seniorów 28 zajęć gimnastyki rekreacyjnej  
34 zajęcia joga zdrowy kręgosłup, 21 zajęć gimnastyki 
na basenie, każde zajęcia średnio dla 10 osób  

10 000,00 zł 

9 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

Ciekawie i aktywnie 
01.02.2020 - 
15.12.2020 

30 wykładów średnio ok. 20 osób na wykładzie,  
30 warsztatów malarskich -12 osób, 6 warsztatów 
fotograficznych -8 osób, 8 spotkań klubu książki -8 
osób , 4 wyjścia do muzeum -10 osób, 6 spotkań klubu 
podróżnika, 5 spotkań "Pogaduchy nie do poduchy" - 
8 osób, wystawa fotograficzna, 

17 800,00 zł 

10 
Społeczna Pomoc- 

Stowarzyszenie Dom 
"W zdrowym ciele - 
zdrowy duch" 

16.03.2020 - 
30.10.2020 

26 h warsztatów dla osób niepełnosprawnych  
"Powiew świeżości", 21 h warsztatów dla osób 
niepełnosprawnych "Produkty roślinne - jedz na 
zdrowie", 24 h zajęć usprawniających dla osób 
niepełnosprawnych, każde zajęcia średnio dla 35 osób 

6 000,00 zł 

11 Fundacja Partytura Tango w Łomiankach 
09.03.2020 - 
15.12.2020 

koncert Formacji Tango Para Todos  30-osobowej, 
niezawodowej grupy muzycznej, pokaz tanga  
i impreza taneczna milonga  

5 550,00 zł 

12 Fundacja Dla Rodziny Mama i Ja 
01.02.2020 - 
05.12.2020 

60 warsztatów dla mam z dziećmi w każdych 
zajęciach może wziąć udział około 20 osób - 10 dzieci 
i 10 opiekunów, 12 spotkań integracyjnych dla mam  
w Świetlicy w Burakowie oraz w formie on-line 

10 000,00 zł 



13 
Fundacja Self Active Planet 

Akademia Rozwoju 
Osobistego 

Zajęcia fitness i jogi 
01.02.2020 - 
15.12.2020 

68 zajęć po 90 minut dla minimum 15 osób część  
w formie on-line 

18 000,00 zł 

14 
Chorągiew Stołeczna 
Związku Harcerstwa 

Polskiego 

Działając krzewimy 
ideały i harcerski styl 
życia w gminie Łomianki 

27.03.2020 - 
15.12.2020 

72 zbiórki harcerskie – część w formie on-line, 14 
dniowy rajd szkoleniowy, 3 dniowy biwak, 2 dniowy 
rajd szczepu oraz 60 zlot młodzieży „Palmiry” 

30 000,00 zł 

15 
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej ,,Klub Sportowy 
Łomianki'' 

Prowadzenie 
systematycznych zajęć 
sportowych z piłki nożnej 
oraz organizacja czasu 
wolnego dla dzieci  
i młodzieży. Udział  
w zorganizowanych 
rozgrywkach ligowych. 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

680 treningów, 120 dzieci w wieku 8-12 lat, 
podzielonych na 6 drużyn część zajęć  
w formie on-line 

30 000,00 zł 

16 
Otwarte Ramiona Fundacja 

Splotu Ramiennego 

Prawidłowy rozwój od 
narodzin- zajęcia 
rehabilitacyjne wczesnej 
interwencji dla niemowląt. 

01.02.2020 - 
30.11.2020 

136 konsultacji fizjoterapeutycznych 17 210,00 zł 

17 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” 
ŁOMIANKI 

Organizacja  
i prowadzenie 
systematycznych zajęć 
z pływania - treningi dla 
dzieci i młodzieży  
z terenu Gminy Łomianki 
- przeciwdziałanie 
uzależnieniom  
i patologiom społecznym 

02.02.2020 - 
15.12.2020 

od 10 do 20 godzin treningów tygodniowo dla 80 
dzieci, część zajęć w formie on-line 

50 000,00 zł 

18 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” 
ŁOMIANKI 

Sportowe Łomianki 
16.03.2020 - 
15.12.2020 

Sportowe Łomianki to 1320 godzin zajęć dla grupy  
200 dzieci prowadzonych w szkołach i ICDS 

95 000,00 zł 



19 
 Fundacja Kultury i Edukacji 

im. Juliusza Zarębskiego 

XX MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS MUZYCZNY 
IM. JULIUSZA 
ZARĘBSKIEGO  
W ŁOMIANKACH. 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

około 140 uczestników  konkursu, wstęp wolny na 
przesłuchania i koncerty, część przesłuchań w formie 
on-line,    

30 000,00 zł 

20 
Fundacja ART Aktywni 

Razem Twórczo 
Akademia Seniora 2020 

01.03.2020 - 
15.12.2020 

przeprowadzenie cyklu 6 spotkań integracyjnych 
połączonych z koncertami muzyki, wykładami lub 
pokazami tanecznymi, część w formie on-line, cykl 2 
warsztatów dekoracji dla seniorów i 2 spacerów 
nordic walking lub z przewodnikiem 

30 000,00 zł 

21 
Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno-Teatralne 
Przyjaciele "Tygryska" 

Wokół teatru - edukacja 
artystyczna dzieci  
i młodzieży z Teatrzyku 
"Tygrysek" w gminie 
Łomianki 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

poprowadzenie 91 h zajęć teatralnych i przygotowanie 
spektalu 

4 413,00 zł 

22 
Fundacja ART Aktywni 

Razem Twórczo 
Akademia Odkrywcy 
2020 

01.03.2020 - 
15.12.2020 

przeprowadzenie cyklu 6 spotkań z podróżnikami,  
5 warsztatów i 1 zabawy tematycznej, część w formie 
on-line 

15 000,00 zł 

23 
Fundacja Promocji   
i Rekreacji "KiM" 

Kurs fotograficzny dla 
młodzieży 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

24 zajęcia, część w formie on-line,  zakończone 
wystawą, na której zaprezentowano wybrane prace 
uczestników na 20 planszach 

10 000,00 zł 

24 
Interdyscyplinarny Klub 

Sportowy Łomianki 

Szkolenie dzieci  
i młodzieży  
w rekreacyjnej i sportowej 
sekcji gimnastyki 
artystycznej 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

zajęcia 2 razy w tygodniu  - gimnastyka artystyczna 
(5 grup) dla dzieci i młodzieży, udział 50 osób  

20 000,00 zł 

25 Stowarzyszenie Ars Liberata 
Festiwal Muzyki 
Organowej i Kameralnej 
"Muzyczne Lato" 

02.03.2020 - 
26.07.2020 

koncert kameralnej muzyki organowej 
UWAGI: zadanie nie zostało zrealizowane,  
dotacja w całości zwrócona do Gminy Łomianki 

4 500 zł 



26 Teatr BAZA 
Bajkowe Łomianki - 
rodzinne spotkania  
z teatrem 

01.04.2020 - 
27.09.2020 

5 spektakli plenerowych dla dzieci z udziałem 
każdorazowo ok. 100 osób 

10 000,00 zł 

27 Fundacja Czułość 

"Czuły Dom" program 
wsparcia i rozwoju dla 
rodziców i dzieci  
w Łomiankach 

01.02.2020 - 
15.11.2020 

indywidualne  konsultacje psychologiczne, 10 spotkań 
Rozwojowej Grupy Wsparcia; 3h trening umiejętności 
rodzicielskich; 3h warsztat Szkoła Karmienia Piersią; 
3h warsztat szkoły zdrowego rozwoju maluszka, część 
w formie on-line 

15 000,00 zł 

28 
Akademia Sportowa Fit 

Camp 

Szkolenie  
i współzawodnictwo 
sportowe w piłce ręcznej 
dzieci na terenie Gminy 
Łomianki 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

66 treningów dla 2 grup wiekowych z piłki ręcznej dla 
dzieci i młodzieży 

20 000,00 zł 

29 
Stowarzyszenie Kultury 

Fizycznej ,,Klub Sportowy 
Łomianki'' 

Prowadzenie 
systematycznych zajęć 
sportowych z piłki nożnej, 
udział w 
zorganizowanych 
rozgrywkach ligowych 
systemem jesień-wiosna 
pod patronatem MZPN 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

1280 treningów w 9 grupach wiekowych, dla ok 170 
dzieci, część w formie on-line; rozegranie 100 spotkań 
ligowych; uczestnictwo w 15 turniejach; rozegranie 65 
sparingów 

200 000,00 zł 

30 
Chorągiew Stołeczna 
Związku Harcerstwa 

Polskiego 

Harcerski system wartości 
jako forma 
przeciwdziałania 
uzależnieniom  
i patologiom społecznym 
w 2020 roku 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

125 zbiórek harcerskich i zuchowych Szczepu „462” , 
część w formie on-line, 2 wyjazdy krajoznawcze; rajd 
dla 30 harcerzy oraz udział w  uroczystościach   
historycznych organizowanych na terenie gminy  

30 000,00 zł 

31 
Fundacja Promocji   
Rekreacji "KiM" 

Dolina Środkowej Wisły 
01.03.2020 - 
15.12.2020 

organizacja 6 spływów kajakowych, 1 spływu Wkrą 
dla rodzin z dziećmi oraz 5 wycieczek przyrodniczych 

24 650,00 zł 



32 
Stowarzyszenie 

Pozytywnych Zmian 
Piknik rodzinny  
w Łomiankach 

01.04.2020 - 
31.07.2020 

zorganizowanie pikniku dla mieszkańców Łomianek,  
rodzinna strefa gier planszowych, warsztaty manualne, 
cyrkowe, strefa piknikowa, a także konkurs wiedzy  
o Łomiankach z nagrodami oraz drobny poczęstunek 

66 000,00 zł 

33 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Łomiankach 

Rozwój i promocja 
Młodzieżowej Drużyny 
Pożarniczej w OSP 
Łomianki 

07.02.2020 - 
15.12.2020 

zajęcia Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej część  
w formie on-line,  oraz spotkań i pokazów 
w przedszkolach, szkołach, siedzibie oferenta na 
piknikach i festynach gminnych  

10 000,00 zł 

34 Fundacja Klubu Mam Misja macierzyństwo 
03.02.2020 - 
15.12.2020 

zadanie mające na celu aktywne integrowanie się 
rodzin, 28 spotkań dla mam, 18 zajęć edukacyjnych 
oraz 18 warsztatów, część w formie on-line 

15 000,00 zł 

35 
Stowarzyszenie Action 

Group 

Osa Łomianki Siatkówka 
zajęcia ogólnorozwojowe 
z piłki siatkowej 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

organizacja zajęć sportowych dla ok 90 dzieci,  
5 grup wiekowych, część w formie on-line, 2 turnieje 

30 000,00 zł 

36 
Łomiankowska Grupa 

Biegowa 
Łomianki Łucznictwo 

02.03.2020 - 
14.12.2020 

24 treningi łucznicze dla dzieci i młodzieży 5 000,00 zł 

37 
Łomiankowska Grupa 

Biegowa 
VI Sztafetowy Bieg w 
Łomiankach 

01.04.2020 - 
15.12.2020 

organizacja imprezy sportowej  wraz z atrakcjami 
towarzyszącymi 

15 000,00 zł 

38 
Stowarzyszenie Anatomia 

Rocka 

Warsztaty muzyczne  
z Maciejem Ślimakiem 
Starostą w Łomiankach 

03.02.2020 - 
15.12.2020 

lekcje indywidualne gry na perkusji dla 10 osób oraz 
minikoncert i spotkania edukacyjne dla mieszkańców 
Łomianek 

6 734,00 zł 

39 Fundacja Bonum Humanum 
Nie dopalaj się - bo się 
spalisz 

03.03.2020 - 
15.12.2020 

przeprowadzenie warsztatów składających się z trzech 
poziomów oddziaływania, warsztaty dla 24 klas z 6 
szkół podstawowych, 6 warsztatów dla rad 
pedagogicznych, 6 wykładów dla rodziców 

20 300,00 zł 

40 Fundacja Jestem Mamą 
Obudź w Sobie 
Szlachetnego Wojownika. 

03.03.2020 - 
15.12.2020 

uczniowie poznają praktyczne metody oraz narzędzia 
aby radzić sobie z przemocą rówieśniczą,  
80 warsztatów w których weźmie udział około 350 
uczniów 
UWAGI: porozumienie ws rozwiązania umowy, 
dotacja w całości zwrócona do Gminy Łomianki 

34 700 zł 



41 Klub Sportowy Nastula Club 
Mistrzowie Łomianek - 
kontynuacja 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

organizacja 160 godzin zajęć treningowych z Judo, 
gimnastyki z elementami akrobatyki, zajęcia z innych 
sportów walki oraz z samoobrony dla kobiet oraz 
turnieju mikołajkowego judo dla ok 90 osób 

20 000,00 zł 

42 

Stowarzyszenie Rehabilitacji 
i Tańca Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych Swing 

Duet 

XXII Mistrzostwa Polski 
w Tańcu na Wózkach 

01.04.2020 - 
15.12.2020 

organizacja na terenie Łomianek dwudniowej imprezy 
otwartej dla publiczności  

20 000,00 zł 

43 
Fundacja Kultury i Edukacji 

Im. Juliusza Zarębskiego 
Chopin na Dąbrowie 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

organizacja koncertu muzyki klasycznej  4 000,00 zł 

44 
Fundacja Kultury i Edukacji 

Im. Juliusza Zarębskiego 
Koncerty muzyki polskiej 

01.02.2020 - 
15.12.2020 

organizacja dwóch otwartych koncertów, recital 
pianistów oraz Koncert Muzyki Kameralnej 

15 000,00 zł 

45 
Klub Sportowy Sidorenko 

Boxing 
Walcz o swoje zdrowie 

20.02.2020 - 
15.12.2020 

organizacja 50 otwartych treningów dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych do 15 osób na zajęciach 

9 000,00 zł 

46 
Fundacja Ochrony Zwierząt 

w Łomiankach 

Ograniczenie populacji 
zwierząt bezdomnych  
i kotów wolno żyjących 

02.02.2020 - 
15.12.2020 

sterylizacja 35 kotek i kastracja 15 kotów 12 000,00 zł 

47 
Stowarzyszenie Nasze 

Łomianki 
Joga na trawie 

14.06.2020 - 
20.09.2020 

13 zajęć w niedzielne przedpołudnia w okresie 
wakacyjnym 

4 000,00 zł 

48 
Stowarzyszenie Pracownia 

Łomianki 

ARTystyczne Łomianki-
wystawa twórczości 
lokalnych artystów  
z Łomianek-V edycja 

15.06.2020 - 
10.09.2020 

wystawa złożona z 20 plansz 3 200,00 zł 

49 Fundacja Jestem Mamą 
Aktywizacja Świetlicy  
w Burakowie - Kreatywne 
warsztaty dla dzieci 

05.07.2020 - 
15.09.2020 

cykl 14 zajęć trwających 4 godziny w 1 zajęciach 
mogło wziąć udział 10 dzieci 

10 000,00 zł 

50 
Fundacja Promocji   
Rekreacji "KiM" 

Spotkania na Parkowej 
01.08.2020 - 
15.12.2020 

realizacja serii wydarzeń dla mieszkańców osiedla 
Buraków - obchodów Święta 15 sierpnia, Święta 
Niepodległości  i rodzinnego pierniczkowania 

10 600,00 zł 



51 
Stowarzyszenie Nasze 

Łomianki 
Zadbaj o siebie, ćwicz 
razem z nami na Parkowej 

07.09.2020 - 
05.12.2020 

organizacja 50 różnorodnych zajęć ruchowych - 
ćwiczeń dla mieszkańców gminy Łomianki  

9 300,00 zł 

52 
Uniwersytet Trzeciego 
Wieku w Łomiankach 

UTW i kolorowe ptaki 
01.09.2020 - 
25.11.2020 

wykonanie 30 plansz z pracami malarskimi, wystawa 
plenerowa i wernisaż 

1 800,00 zł 

53 
Otwarte Ramiona Fundacja 

Splotu Ramiennego 

Akademia rękodzieła - 
rodzinne warsztaty  
z Otwartymi Ramionami. 

17.09.2020 - 
15.12.2020 

przeprowadzenie siedmiu ok.2 godzinnych zajęć dla 
15 dzieci z jednym rodzicem lub opiekunem 

8 850,00 zł 

54 Fundacja jestem mamą 
Cykl zajęć kreatywnych - 
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ 

15.09.2020 - 
13.12.2020 

aktywizacja Świetlic Miejskich, 20 kreatywnych 
spotkań, łącznie 30 godzin warsztatów dla dzieci na 
Parkowej 

10 000,00 zł 

55 Fundacja dla rodziny 
Zajęcia kreatywne- 
ZNAJDŹ SWOJĄ PASJĘ 

15.09.2020 - 
13.12.2020 

aktywizacja Świetlic Miejskich 20 kreatywnych 
spotkań, łącznie 30 godzin warsztatów dla dzieci na 
Akacjowej 

10 000,00 zł 

56 
Stowarzyszenie Rehabilitacji i 

Tańca Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych Swing Duet 

Taniec w Świetlicach 
Miejskich 

13.09.2020 - 
11.12.2020 

aktywizacja Świetlic Miejskich, zajęcia dla dzieci 2 
razy w tygodniu po 2 godziny w każdej lokalizacji,  
przez 10 tygodni  

10 000,00 zł 

57 
Stowarzyszenie Rehabilitacji i 

Tańca Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych Swing Duet 

Taniec na wózkach 
18.09.2020 - 
15.12.2020 

60 godzin zajęć dla 12 osób niepełnosprawnych 
mieszkańców Gminy Łomianki 

10 000,00 zł 

58 
Fundacja Self Active Planet 

Akademia Rozwoju 
Osobistego 

Aktywna nastolatka - 
Zajęcia Fitness i Jogi 

07.09.2020 - 
05.12.2020 

aktywizacja Świetlic Miejskich, 27 zajęć trwających 
po 1,5 godziny dedykowanych nastolatkom, część 
zajęć w formie on-line 

5 820,00 zł 

59 
Polski Związek Brydża 

Sportowego 
Masz czas wolny - ćwicz 
umysł grając w brydża 

10.09.2020 - 
08.12.2020 

24 spotkania brydżowe, łącznie ok. 72 h zajęć, 
część w formie on-line 

8 200,00 zł 

60 
Fundacja Promocji   
Rekreacji "KiM" 

Spotkania na Akacjowej 
20.09.2020 - 
15.12.2020 

10 zajęć plastycznych i rękodzieła, 24 dla seniorów,  
3 warsztaty rodzinne, część w formie on-line 

10 000,00 zł 

61 UKS Orzełki 
Organizacja Czwartku 
Lekkoatletycznego  
w Łomiankach 

18.09.2020 - 
06.11.2020 

1 dniowa impreza której celem jest rozpowszechnienie 
lekkoatletyki dla ok 100 zawodników i 50 kibiców 

8 600,00 zł 



62 
Stowarzyszenie 

Pozytywnych Zmian 
Mikołajki na lodowisku 

19.10.2020 - 
15.12.2020 

organizacja wydarzenia, w którym udział weźmie ok 
100 mieszkańców 
UWAGI: oferent odstąpił od realizacji zadania przed 
wypłatą środków  

17 000,00 zł 

63 
Fundacja Ochrony Zwierząt 

w Łomiankach 
Ekologia i ochrona 
zwierząt 

30.10.2020 - 
15.12.2020 

wyłapanie, leczenie i przekazanie do adopcji 20 kociąt 10 000,00 zł 

64 
Fundacja Promocji  
Rekreacji "KIM" 

Zielone Łomianki 
20.11.2020 - 
15.12.2020 

2 webinary poświęcone ekologii 5 000,00 zł 

65 Mieszkańcy Łomianek Posiłek dla medyka 
25.11.2020 - 
15.12.2020 

480 ciepłych posiłków dla medyków z SOR  
w Szpitalu Bielańskim 

10 000,00 zł 

66 
Fundacja Klub Sportowy 

Frajda 

Frajda Kids Super Series. 
Cykl otwartych Turniejów 
Tenisowych dla Dzieci  
i Młodzieży 

03.12.2020 - 
15.12.2020 

organizacja mikołajkowego turnieju tenisa ziemnego 6 000,00 zł 

67 
Stowarzyszenie 

Pozytywnych Zmian 
Mikołaj w Łomiankach 

04.12.2020 - 
15.12.2020 

organizacja integracyjnej imprezy ze św. Mikołajem  
wyświetlana na żywo na fb, 

10 000,00 zł 
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