
Burmistrz Łomianek 
 

05-092 Łomianki, ul. Warszawska 115 
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Łomianki, 29 maja 2020 r.  
RS.520.4.2020 
 
 
 
 
 

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 2019 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 2019 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 2019  

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 6 do 12 grudnia 2018 r. Uwagi do projektu można było składać  

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

się na sali konferencyjnej Integracyjnego Centrum Dydaktyczno Sportowego. W spotkaniu 

wzięło udział czterdzieści osób, ponadto w wyżej wymienionym terminie do Urzędu 

Miejskiego wpłynęły uwagi przesłane przez przedstawicieli dwóch organizacji. Zgłoszone 

uwagi oraz wynik konsultacji szczegółowo omówiono w ogłoszeniu Burmistrza Łomianek 

(PR.523.1.2.2018) z 17.12.2018 r. 

 

Przyjęty Uchwałą Nr IV/ 24/ 2018 Rady Miejskiej w Łomiankach z dnia 27 grudnia 2018 roku 

„Program współpracy Gminy Łomianki w 2019 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, w tym wypoczynku 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, działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności 

lokalnych, wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, turystyki i krajoznawstwa, ekologii  

i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego. Program dotyczył także 

działalności na rzecz osób niepełnosprawnych oraz wspierania rodziny i systemu pieczy 

zastępczej.  

 

W 2019 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 2019 roku wyniosła 

1 456 463,72 zł. 

 

W 2019 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. 

 

W ramach I otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Burmistrza Łomianek  

Nr RKA.0050.6.2019 z dnia 10 stycznia 2019 r.) złożono 107 ofert, przyznano dotację  

na realizację 53 zadań (Zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr RKA.0050.43.2019  

z dnia 28 lutego 2019 r.) w łącznej kwocie 1 191 590,72 zł. 

 

W ramach I 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 – 42 000,00 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; 

przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym — w tym prowadzenie zajęć  

oraz organizacja czasu wolnego jako forma profilaktyki; działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym – 362 145,72 zł; 

 Zadanie nr 3 - wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie placówek 

wsparcia dziennego w formie opiekuńczej na terenie Łomianek – 130 000,00 zł; 

 Zadanie nr 4 - ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego – 20 000,00 zł; 

 Zadanie nr 5 - podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 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; działalność na rzecz osób w wieku 

emerytalnym; rewitalizacja – 144 455,00 zł, 

 Zadanie nr 6 - działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży; 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej; turystyka i krajoznawstwo – 492 990,00 zł. 

 

W ramach II otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Burmistrza Łomianek  

Nr RKA.0050.45.2019 z dnia 6 marca 2019 r.) złożono 4 oferty, przyznano dotację na realizację 

3 zadań (Zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr RKA.0050.84.2019 z dnia 12 kwietnia 2019 r.)  

w łącznej kwocie 105 850,00 zł. 

 

W ramach II otwartego konkursu ofert środki przyznano na: 

- Zadanie nr 1 - Ochrona i promocja zdrowia - promocja zdrowia i profilaktyka zdrowotna  

ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja zdrowego stylu życia 

wśród dzieci uczęszczających do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas I-III szkół 

podstawowych poprzez organizację ogólnorozwojowych zajęć sportowych, z elementami gier 

zespołowych, gimnastyką, nauką pływania – 87 850,00 zł, 

- Zadanie nr 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie prowadzenia 

systematycznych zajęć z szermierki – 15 000,00 zł. 

 

W trybie art. 19a ustawy, tzw. małych dotacji przyznano kwotę 172 023,00 zł.  

Zadania były realizowane w zakresie: 

 ochrony i promocji zdrowia - przyznano kwotę 5 520,00 zł, 

 działalności na rzecz osób niepełnosprawnych - przyznano kwotę 31 400,00 zł, 

 działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - przyznano kwotę 

51 698,00 zł, 

 działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży lokalnych 

- przyznano kwotę 19 050,00 zł, 

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

kwotę 12 900,00 zł, 

 wspierania i upowszechniania kultury fizycznej lokalnych - przyznano kwotę 49 130,00 zł, 

 ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego - przyznano kwotę 

2 325,00 zł. 

 

W 2019 roku zawarto łącznie 82 umowy na wspieranie realizacji zadań publicznych, 56 umów  

w ramach otwartych konkursów ofert oraz 26 umów w trybie art. 19a ustawy, tzw. małych 

dotacji. 



 

 
Organizacje pozarządowe wniosły duży wkład pracy i środków w realizację poszczególnych 

zadań. Zaangażowanie i kreatywność, aktywność wolontariuszy oraz udostępnianie sprzętu 

pozwoliły na zrealizowanie wielu zadań. Niektóre organizacje, dzięki swoim staraniom, 

pozyskały wsparcie finansowe od darczyńców prywatnych i innych instytucji. 

 

Podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego mogły korzystać z obiektów gminnych 

bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach. W dyspozycji organizacji w 2019 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 Fundacja Byka Za Rogi 
ZIMOWE ZAJĘCIA 
HIPOTERAPII 

01.02.2019 - 
30.04.2019 

seria 200 zajęć dla dzieci niepełnosprawnych z Gminy Łomianki, 
każda sesja dla 25 osób, 2 spotkania integracyjne przy ognisku  

10 000,00 zł 

2 
Fundacja Ochrony Zwierząt w 

Łomiankach 

Ochrona Zwierząt 
Bezdomnych; Zapobieganie 
rozrodczości zwierząt 
bezdomnych  
i ich leczenie  

01.03.2019 - 
10.12.2019 

zabiegi kastracji i sterylizacji 70 wolno żyjących zwierząt 20 000,00 zł 

3 
Polskie Stowarzyszenie Promocji 

Oświatowych Oddział I 

"Programowanie zamiast 
oglądania"- warsztaty 
programowania w ramach 
Lokalnego Klubu Kodowania 
Łomianki jako produktywna 
forma spędzania wolnego czasu 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

20 warsztatów nauki programowania i podstaw logiki po 2 h co 2 
tygodnie 

16 000,00 zł 

4 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 

Żeglarstwo jako sposób  
na przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 

16.03.2019 - 
15.11.2019 

zajęcia żeglarskie: wakacyjne rejsy po jeziorze Dziekanowskim 
(80 osób), rejsy pontonem z silnikiem (15 osób),wyprawa 
żeglarska rejs dla młodzieży na jachcie kabinowym Nieporęt-
Ruciane Nida (15 osób) zajęcia z psychologiem (12 h) 

9 000,00 zł 

5 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 
Szkoła żeglarstwa 

16.03.2019 - 
15.11.2019 

zajęcia teoretyczne i praktyczne związane z uprawianiem 
żeglarstwa, akademia młodego żeglarza, żagle dla seniora,  
dla części uczestników zakończone egzaminem państwowym: 
uprawnienia sternika morskiego 

24 000,00 zł 

6 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 
Różne oblicza wolności 

04.05.2019 - 
30.07.2019 

konkurs wiedzy historycznej z nagrodą dla laureatów: rejsami  
po Zatoce Gdańskiej i jeziorach mazurskich 

8 000,00 zł 

7 
Fundacja Promocji  i Rekreacji 

"KIM" 
Tata, kajak i ja 

01.052019 - 
15.07.2019 

dwudniowy spływ kajakowy Wkrą i Narwią oraz piknik  
na terenie Twierdzy Modlin połączonym  
ze zwiedzaniem (45 osób) 

7 908,00 zł 



 

8 Stowarzyszenie Nasze Łomianki 

Zestaw do przeprowadzenia 
turniejów brydża sportowego 
oraz zorganizowanie " 
Otwartego turnieju brydża 
sportowego par z okazji  
30-letniej rocznicy nadania 
praw miejskich Łomiankom" 

11.03.2019 - 
08.06.2019 

zakup zestawu turniejowego do brydża sportowego dla koła nr 74 
oraz organizacja turnieju brydża sportowego dla par  

2 800,00 zł 

9 Stowarzyszenie Nasze Łomianki 

Przywrócenie i utrwalenie 
pamięci o niemieckich 
kolonistach, którzy niegdyś 
zamieszkiwali wieś Dziekanów 
Leśny i  pokazanie ich 
związków z mieszkańcami tych 
ziem, znajdujących się obecnie 
w obszarze gminy Łomianki 
poprzez renowację pomnika 
Melity Kohlsówny- 
najcenniejszego nagrobka  
na cmentarzu ewangielickim  
w Dziekanowie Leśnym 

22.03.2019 - 
19.06.2019 

renowacja jednego nagrobka  9 800,00 zł 

10 Fundacja Pomoc Rodzinie 
PLACÓWKA WSPARCIA 
DZIENNEGO ŚWIETLICA 
RODZINNA 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

wspieranie rodzin z Gminy Łomianki 4 h dziennie w dni robocze 59 000,00 zł 

11 Fundacja Périe 
Świetlica Socjoterapeutyczna 
"Mrowisko" 

01.03.2019 - 
10.12.2019 

wspieranie rodzin z Gminy Łomianki 5 h dziennie w dni robocze 71 000,00 zł 

12 "Stowarzyszenie Dietanova" Rodzinne gotowanie 
01.03.2019 - 
15.12.2019 

18 warsztatów edukacyjno-kulinarnych dla 250 uczestników 
(dzieci i opiekunowie) 

30 000,00 zł 

13 
Ochotnicza Straż Pożarna  

w Łomiankach 

Prowadzenie cyklicznych, 
zorganizowanych zajęć z 
bezpieczeństwa i ratownictwa 
dla mieszkańców gminy 
Łomianki. 

01.04.2019 - 
13.12.2019 

organizacja cyklicznych szkoleń dla młodzieży, realizacja zajęć 
w formie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej oraz spotkań i 
szkoleń z zakresu bezpieczeństwa pożarowego i pierwszej 
pomocy w przedszkolach, szkołach, siedzibie oferenta na 
piknikach i festynach gminnych 

18 000,00 zł 

14 
Społeczna Pomoc-stowarzyszenie 

Dom 
"W zdrowym ciele - zdrowy 
duch" 

01.03.2019 - 
30.06.2019 

piknik dla około 220 osób niepełnosprawnych wraz z opiekunami 
poprzedzony kilkudniowymi eliminacjami do meczu piłki nożnej 

6 000,00 zł 

15 
Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego 

Harcerski system wartości jako 
forma przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2019 roku 

01.03.2019 - 
31.10.2019 

Szczep „462”: zbiórki, rajdy historyczne, dzień dziecka, obóz 
harcerski, udział w uroczystościach historycznych 
organizowanych na terenie Gminy Łomianki  

40 000,00 zł 



 

16 
Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej  

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 

17.04.2019 - 
30.09.2019 

obóz integracyjno-edukacyjny dla 36 uczestników 20 000,00 zł 

17 
Fundacja Promocji Rekreacji 

"KIM", 
"Zdrowym być" 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

28 zajęć gimnastyki rekreacyjnej, 
28 zajęć gimnastyki zdrowy kręgosłup, 
28 zajęć gimnastyki na basenie dla seniorów 

10 000,00 zł 

18 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” ŁOMIANKI 

Organizacja ogólnodostępnych 
zawodów pływackich- jako 
forma promocji zdrowia 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja czterech zawodów pływackich dla 200 uczestników  15 000,00 zł 

19 
UCZNIOWSKI KLUB 

SPORTOWY „V” ŁOMIANKI 

Organizacja i prowadzenie 
systematycznych zajęć  
z pływania - treningi  
dla dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Łomianki - jako forma 
przeciwdziałania uzależnieniom 
i patologiom 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

treningi 6x w tygodniu dla 100 osób 40 000,00 zł 

20 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Łomiankach 
Ciekawie i aktywnie 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

30 wykładów, 22 warsztaty malarskie, 6 warsztatów 
fotograficznych, raz w miesiącu spotkania klubu książki,  
4 wycieczki tematyczne i 4 wyjścia do muzeum 

15 220,00 zł 

21 
Uniwersytet Trzeciego Wieku w 

Łomiankach 
Ruch zamiast lekarstwa 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

warsztaty psychologiczne, treningi pamięci, gimnastyka 
rehabilitacyjna, aqua-aerobic, joga 

15 000,00 zł 



 

22 Fundacja Byka Za Rogi 

BEZPŁATNA HIPOTERAPIA 
DLA DZIECI 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH  
Z GMINY ŁOMIANKI - 2019 

01.03.2019 - 
30.11.2019 

750 sesji rehabilitacyjnych dla grupy ok 40 - 50 najbardziej 
potrzebujących osób niepełnosprawnych z Gminy Łomianki 

40 000,00 zł 

23 Fundacja Byka Za Rogi 
Wakacje w siodle - półkolonie 
konne dla dzieci z Gminy 
Łomianki 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

półkolonie dla 30 dzieci 8 000,00 zł 

24 
Uniwersytet Trzeciego Wieku  

w Łomiankach 
Rusz w Polskę 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

dwudniowy wyjazd dla 30 osób do Lublina Kozłówki i Chełma, 
jednodniowy wyjazd dla 50 osób do Puław i Ryk 

5 300,00 zł 

25 
Chorągiew Stołeczna Związku 

Harcerstwa Polskiego 

HARCERSKIE DZIAŁANIA, 
KRZEWIĄCE IDEAŁY  
I HARCERSKI STYL ŻYCIA 
W GMINIE ŁOMIANKI 

01.03.2019 - 
10.12.2019 

Szczep „444”: zbiórki, wycieczki, rajdy, obóz harcerski, udział  
w uroczystościach historycznych na terenie Gminy Łomianki 

40 000,00 zł 

26 
Otwarte Ramiona Fundacja Splotu 

Ramiennego 
Dofinansowanie zajęć 
fizjoterapeutycznych dla dzieci, 

01.03.2019 - 
30.11.2019 

konsultacje fizjoterapeutyczne dla 130 osób 15 145,72 zł 

27 
Stowarzyszenie Rehabilitacji  
i Tańca Integracyjnego Osób 

Niepełnosprawnych Swing Duet 

4 Festiwal Integracyjnych Form 
Tanecznych 

01.03.2019 - 
06.06.2019 

udział 40 tancerzy oraz zgromadzenie widowni w auli ICDS 6 000,00 zł 

28 
Stowarzyszenie Rehabilitacji  
i Tańca Integracyjnego Osób 

Niepełnosprawnych Swing Duet 
Integracyjne zajęcia taneczne 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

100 godzin zajęć dla 20 osób 7 000,00 zł 

29 
Stowarzyszenie Rehabilitacji  
i Tańca Integracyjnego Osób 

Niepełnosprawnych Swing Duet 

XXI Mistrzostwa Polski  
w Tańcu na Wózkach 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

udział ok. 70 zawodników i oraz ok. 200 osób na widowni ICDS 25 000,00 zł 



 

30 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

,,Klub Sportowy Łomianki'' 

Przygotowanie dzieci  
z roczników 2012 i 2013  
do zorganizowanych rozgrywek 
ligowych pod patronatem 
Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej. Szkolenie 
ogólnorozwojowe  
oraz specjalistyczne  
przez wykwalifikowanych 
trenerów piłki nożnej 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

udział 30 dzieci, treningi 3x w tygodniu po 1,5 h, udział  
w turniejach 

20 000,00 zł 

31 
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej 

,,Klub Sportowy Łomianki'' 

Prowadzenie systematycznych 
zajęć sportowych z piłki 
nożnej, udział w 
zorganizowanych rozgrywkach 
ligowych systemem jesień - 
wiosna pod patronatem 
Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

szkolenie 220 dzieci podzielonych na 11 drużyn, treningi 3-4 
razy w tygodniu, udział w turniejach i rozgrywkach ligowych  
na terenie województwa mazowieckiego 

210 000,00 zł 

32 Fundacja Klubu Mam Macierzyństwo na plus 
04.03.2019 - 
13.12.2019 

spotkania, zajęcia i warsztaty integracyjne 1 x w tygodniu  
dla ogółem 200 uczestników 

12 000,00 zł 

33 
Stowarzyszenie Pozytywnych 

Zmian 
Piknik rodzinny  
na sportowo 

01.04.2019 - 
31.08.2019 

jednodniowy festyn rodzinny o charakterze sportowym, 
skupiający mieszkańców gminy z każdej grupy wiekowej, 
zakończony koncertem  

55 000,00 zł 

34 Fundacją "KULT" Łomianki Kochają Rower 
01.03.2019 - 
30.11.2019 

jednodniowy festiwal edukacyjno-rozrywkowego z modularnym 
torem pumptrack, miasteczkkiem ruchu drogowego, serwisem 
rowerowym 

10 000,00 zł 

35 
Fundacja Self Active Planet 

Akademia Rozwoju Osobistego 
Zajęcia fitness i jogi 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

zajęcia 2x w tygodniu dla 15 osób 15 000,00 zł 

36 Fundacja Klubu Mam AKTYWNI na co dzień, 
04.03.2019 - 
13.12.2019 

zajęcia dla dzieci oraz dla kobiet w ciąży i po porodzie,  
1 x w tygodniu dla ogółem 200 uczestników 

10 000,00 zł 

37 
Fundacja Promocji Rekreacji 

"KIM", 
Dolina Środkowej Wisły, 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja 4 spływów Wisłą, 1 spływu Wkrą, 6 spacerów 
przyrodniczych oraz 1 spływu długodystansowego 

17 000,00 zł 

38 Stowarzyszenie Action Group 
Osa Łomianki - zabawy 
sportowe dla dzieci 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

zajęcia sportowe dla dzieci w wieku przedszkolnym 2,5 do 6 lat, 
zakup sprzętu sportowego 

9 700,00 zł 



 

39 Stowarzyszenie Nasze Łomianki 

Program pilotażowy "Zamiast 
samochodem jedź rowerem" 
polegający na udostępnieniu  
w Gminie Łomianki 50 
rowerów, których koszt 
użytkowania do 30 minut 
będzie bezpłatny 

01.03.2019 - 
30.11.2019 

 udostępnienie systemu wypożyczania rowerów, 50 szt. rowerów 
z bezpłatnym użytkowaniem do 30 minut 
 
UWAGA: umowa rozwiązana za porozumieniem stron, 
dotacja w całości zwrócona do Gminy Łomianki 

10 000,00 zł 

40 Stowarzyszenie Action Group 
KS Osa Łomianki Siatkówka - 
zajęcia ogólnorozwojowe z 
piłki siatkowej 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

treningi dla 4 grup szkoleniowych  
4 x w tygodniu, udział 140 osób, zakup sprzętu sportowego 

30 000,00 zł 

41 Łomiankowska Grupa Biegowa 
Sztafetowy Bieg  
w Łomiankach 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja biegu w 4 kategoriach wiekowych wraz z atrakcjami 
towarzyszącymi 

12 190,00 zł 

42 Łomiankowska Grupa Biegowa Treningi dla biegaczy 
01.03.2019 - 
30.11.2019 

organizacja treningów dla początkujących, treningów 
interwałowych, treningów funkcjonalnych, treningów długiego 
wybiegania 

7 800,00 zł 

43 Klub Sportowy Nastula Club 
Młodzi Mistrzowie Łomianek - 
kontynuacja 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

120 h zajęć dla 20 osób, organizacja turnieju z okazji dnia 
dziecka z udziałem 90 osób 

20 000,00 zł 

44 Łomiankowska Grupa Biegowa Łucznictwo Łomianki 
01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja treningów łuczniczych 1 x w tygodniu dla ogółem 
100 osób, zakup sprzętu sportowego 

8 000,00 zł 

45 
Interdyscyplinarny Klub Sportowy 

Łomianki 

Szkolenie dzieci i młodzieży  
w rekreacyjnej i sportowej 
sekcji gimnastyki artystycznej 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja zajęć sportowych dla 3 grup, udział 40 osób, zajęcia 
3 x w tygodniu po 1h, zakup sprzętu sportowego 

23 000,00 zł 

46 
Fundacja ART Aktywni Razem 

Twórczo 
Akademia Odkrywcy  
im. T. Halika 2019 

23.04.2019 - 
30.11.2019 

cykl 6 spotkań z podróżnikami, 2 warsztaty artystyczne, 2 gry 
terenowe, koncert finałowy w połączeniu z warsztatami 
muzycznymi, konkursem plastycznym i quizem wiedzy  
z nagrodami  

18 000,00 zł 

47 
Fundacja ART Aktywni Razem 

Twórczo 
Akademia Seniora 2019 

23.04.2019 - 
30.11.2019 

przeprowadzenie cyklu 4 imprez integracyjnych z muzyką  
na żywo, 2 warsztatów artystycznych dekoracji jesiennych,  
2 spacerów nordic walking 

20 000,00 zł 

48 Stowarzyszenie Anatomia Rocka 
Warsztaty muzyczne  
z Maciejem Ślimakiem Starostą 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

dwudniowe warsztaty rock'n'rolla, zajęcia indywidualne  
dla 10 osób, organizacja mini koncertu i spotkania edukacyjnego 

3 535,00 zł 

49 Klub Sportowy Sidorenko Boxing Walcz o swoje zdrowie 
01.03.2019 - 
15.12.2019 

organizacja treningów bokserskich 3 x w tygodniu dla 15 osób, 
zakup sprzętu sportowego 

20 000,00 zł 

50 Teatr Baza 
"Bajkowe Łomianki" - rodzinne 
spotkania z teatrem 

01.04.2019 - 
16.09.2019 

4 spektakle plenerowa na terenie Gminy Łomianki z udziałem 
każdorazowo ok. 100 osób  

7 000,00 zł 



 

51 
Fundacja Promocji Rekreacji 

"KIM" 
"Tam na strychu  
w Łomiankach..." 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

przygotowanie, wspólnie z mieszkańcami Łomianek, wystawy 
historycznej, opracowanie 20 plansz, prezentacja wystawy  
w 2 miejscach na terenie gminy 

5 000,00 zł 

52 
Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony 

i Promocji Kulturowego 
Dziedzictwa Polski „Ante” 

Wirtualne Muzeum Łomianek 
01.03.2019 - 
15.12.2019 

publikacja 23 artykułów w wirtualnym muzeum, na stronie 
muzeumlomianki.pl, wzbogacenie zbiorów o zdjęcia, zakup 
oprogramowania 

4 300,00 zł 

53 
Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele 
"tygryska" 

WOKÓŁ TEATRU– 
EDUKACJA 
ARTYSTYCZNA DZIECI  
I MŁODZIEŻY  
Z TEATRZYKU 
„TYGRYSEK”  
W GMINIE ŁOMIANKI 

01.03.2019 - 
31.08.2019 

prowadzenie zajęć teatralnych i przygotowywanie spektakli,  
2 h tygodniowo dla ok. 15 dzieci 

5 000,00 zł 

54 FUNDACJA DLA RODZINY Sztuka i ja 
15.03.2019 - 
15.12.2019 

8 warsztatów artystycznych dla dorosłych i dzieci 5 000,00 zł 

55 "STUDIO SKIT" 
"Studio Skit - Dźwięki 
Łomianek - warsztaty 
muzyczne dla młodzieży" 

01.03.2019 - 
28.06.2019 

organizacja warsztatów wokalnych (Hip-Hop, funk, jazz),  
po 10 h dla 12 osób, nagranie płyty w studiu, koncert w CK 

12 000,00 zł 

56 Fundacja Ewy Johansen "Talent" 

„SYMFONIA NA SKRZYPCE 
I DJ-a ”- projekt pogłębiający 
uczestnictwo w kulturze 
kierowany dla uczniów szkół 
podstawowych Gminy 
Łomianki 

01.04.2019 - 
13.12.2019 

organizacja 7 koncertów muzyki klasycznej  
w 6 szkołach 

17 400,00 zł 

57 
Fundacja Kultury i Edukacji  

im. Juliusza Zarębskiego 

XIX MIĘDZYNARODOWY 
KONKURS MUZYCZNY  
IM. JULIUSZA 
ZARĘBSKIEGO 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

ok. 150 uczestników konkursu, wstęp wolny na wszystkie 
przesłuchania i koncerty m.in. w ICDS i CK 

35 000,00 zł 

58 
Fundacja Kultury i Edukacji  

im. Juliusza Zarębskiego 

ŁĄCZY NAS MUZYKA. 
KONCERTY W 
ŁOMIANKACH. 

01.03.2019 - 
15.12.2019 

koncerty w ICDS, Centrum Kultury, kościele w Burakowie,  
z udziałem ok. 100 osób publiczności 

15 000,00 zł 

59 
Stowarzyszenie Jacht Klub 

Łomianki 
Weekend Żeglarski 

23.05.2019 - 
22.07.2019 

2 dni zajęć ok. 15 godzin dla , zajęcia teoretyczne i praktyczne  6 000,00 zł 

60 Fundacja Moniki Pyrek 
Kinder+Sport Alternatywne 
Lekcje WF 

09.05.2019 - 
15.07.2019 

6 alternatywnych lekcji WF dla 500 uczestników, organizacja 
spotkań z Mistrzem Sportu 

10 000,00 zł 

61 Stowarzyszenie Nasze Łomianki Joga na trawie 
15.06.2019 - 
31.08.2019 

organizacja 11 zajęć jogi dla min. 10 osób 2 730,00 zł 



 

62 
Klub Sportowy "Szermierz" 

Łomianki 

Wspieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej - zajęcia  
z szermierki 

15.04.2019 - 
15.12.2019 

treningi szermiercze dla grupy ok. 30 osób, 16 h tygodniowo, 
zakup sprzętu, udział w zawodach 

15 000,00 zł 

63 
UCZNIOWSKIM KLUB 

SPORTOWY „V” ŁOMIANKI 
Sportowe Łomianki 

15.04.2019 - 
15.12.2019 

zajęcia sportowe m.in. pływanie oraz zabawy i gry zespołowe, 
udział ok. 200 dzieci z przedszkoli, „0” i klas 1-3 

80 000,00 zł 

64 
Społeczne Stowarzyszenie 

Edukacyjno - Teatralne Przyjaciele 
"Tygryska" 

Festiwal Teatralny Wigraszek 
15.05.2019 - 
31.07.2019 

wyjazd na trzydniowy festiwal teatralny do Suwałk oraz udział  
w warsztatach teatralnych, udział 6 dzieci i 2 opiekunów 

3 100,00 zł 

65 Mieszkańcy Łomianek 
Dzień Dziecka w Kiełpinie - 
piknik rodzinny 

26.05.2019 - 
05.07.2019 

organizacja pikniku rodzinnego z animacjami, grami sportowymi, 
turniejem rodzinnym 

9 000,00 zł 

66 
FUNDACJA "KOMITET 

PIERRE'A DE COUBERTIN  
W POLSCE" 

Organizacja 
Międzynarodowego Turnieju 
Koszykówki 3x3 – Łomianki 
3x3 Cup, 

23.05.2019 - 
30.06.2019 

udział 6 drużyn oraz zgromadzenie na widowni ICDS ok. 100 
osób publiczności 

7 000,00 zł 

67 
Fundacja "Instytut Redukcji 

Stresu" 
"Empatyczna komunikacja dla 
zdrowego i szczęśliwego życia" 

15.04.2019 - 
15.12.2019 

warsztaty profilaktyczne według metody „Porozumienie Bez 
Przemocy” Marshalla Rosenberga dla dzieci, rodziców i 
nauczycieli Przedszkola w Dąbrowie 

7 850,00 zł 

68 

ZGROMADZENIE CÓREK 
MARYI WSPOMOŻYCIELKI 

(SIOSTRY SALEZJANKI) DOM 
ZAKONNY 

Na szlaku 
24.052019 - 
16.08.2019 

wyjazd na 9-dniowe kolonie 6 dzieci z rodzin zagrożonych 
wykluczeniem społecznym 

6 000,00 zł 

69 
Fundacja Ochrony Zwierząt  

w Łomiankch 

Interwencje na rzecz zwierząt: 
aspekty prawne działania  
w sprawach administracyjnych  
i karnych 

28.06.2019 - 
07.09.2019 

organizacja 8 h szkolenia dla 20 osób, m.in. przedstawicieli NGO  
i Straży Miejskiej 

2 325,00 zł 

70 Akademia Sportowa Fit Camp 
Mały szczypiornista-program 
rozwoju piłki ręcznej dla dzieci 
i młodzieży 

06.09.2019 - 
03.12.2019 

organizacja jednodniowego festiwalu promującego piłkę ręczną 
oraz treningów 2 x w tygodniu po 1,5 h 

9 900,00 zł 

71 Mieszkańcy Łomianek Dni Dąbrowy 2019 
05.09.2019 - 
02.12.2019 

organizacja 3 pikników artystycznych oraz koncertu z udziałem 
ok. 500 uczestników, promocja m.in. 20 artystów z Łomianek 

9 900,00 zł 

72 
Fundacja Promocji Rekreacji 

"KIM" 
O przyrodzie na Parkowej 

01.10.2019 - 
15.12.2019 

cykl wykładów i warsztatów przyrodniczych, m.in. wykład 
meteorologa, hydrobiologa, warsztaty budowania karmników, 
budek lęgowych, zakładania kompostowników, aktywizacja 
Świetlicy Miejskiej w Burakowie , udział ok. 50 osób 

6 100,00 zł 

73 KUMA JUDO 
Zajęcia rekreacyjno-sportowe 
dla seniorów i dorosłych 

01.10.2019 - 
08.12.2019 

zajęcia m.in. joga, pilates, zdrowy kręgosłup, brzuch po porodzie; 
36 godz. zajęć po 60 min., aktywizacja Świetlicy Miejskiej  
w Burakowie 

5 520,00 zł 



 

74 
Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej  

Szycie - to jest proste ! 
12.11.2019 - 
15.12.2019 

cykl 6 zajęć z samodzielnego szycia (po 3h), zakup maszyn  
do szycia i materiałów do zajęć, aktywizacja Świetlicy Miejskiej 
w Burakowie, udział 15 osób 

10 000,00 zł 

75 
Fundacja Promocji Rekreacji 

"KIM" 
Spotkania na Parkowej 

12.11.2019 - 
15.12.2019 

organizacja zajęć integracyjnych i edukacyjnych: pielęgnacja 
roślin domowych, spotkanie mikołajkowo-piernikowe; 
aktywizacja Świetlicy Miejskiej w Burakowie, udział 30 osób 

5 990,00 zł 

76 Łomiankowska Grupa Biegowa 
Integracja Sportowo- 
Mikołajkowa 

12.11.2019 - 
15.12.2019 

organizacja marszobiegu mikołajkowego wraz z atrakcjami  
dla dzieci, aktywizacja Świetlicy Miejskiej w Burakowie, udział 
200 osób 

10 000,00 zł 

77 
Katolickie Stowarzyszenie 

Niepełnosprawnych Archidiecezji 
Warszawskiej  

Moc świętego Mikołaja 
14.11.2019 - 
15.12.2019 

5 warsztatów teatralnych dla niepełnosprawnych, spotkanie 
mikołajkowe, spektakl w CK 

6 400,00 zł 

78 
Otwarte Ramiona Fundacja Splotu 

Ramiennego 
Czas na debiut! -warsztaty 
teatralne dla młodzieży  

12.11.2019 - 
15.12.2019 

organizacja warsztatów teatralnych dla młodzieży, aktywizacja 
Świetlicy Miejskiej w Burakowie  
 
UWAGA: oferent odstąpił od realizacji umowy przed 
przekazaniem dotacji 

4 000,00 zł 

79 Fundacja Byka Za Rogi 
Terapeutyczna jazda konna  
dla niepełnosprawnych dzieci  
z Łomianek  

14.11.2019 - 
15.12.2019 

100 indywidualnych sesji dla minimum 20  5 000,00 zł 

80 
Polskie Stowarzyszenie Promocji 

Oświatowych Oddział I 
Myślenie wizualne - kreatywna 
komunikacja! 

21.11.2019 - 
15.12.2019 

organizacja 8h warsztatów dla 15 osób, aktywizacja Świetlicy 
Miejskiej w Burakowie 

4 000,00 zł 

81 Fundacja Klub Sportowy Frajda 
Mikołajkowy Turniej Tenisowy 
dla Dzieci i Młodzieży 

14.11.2019 - 
15.12.2019 

organizacja turnieju i spotkania mikołajkowego z udziałem  
60 osób 

9 500,00 zł 

82 Fundacja Jestem Mamą Jestem Mamą w Łomiankach 
14.11.2019 - 
15.12.2019 

cykl 5 spotkań integracyjno-edukacyjnych (po ok. 3h) dla mam  
z dziećmi w wieku 0-3 lata, aktywizacja Świetlicy Miejskiej  
w Burakowie 

5 050,00 zł 
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