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 SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI 

Programu współpracy Gminy Łomianki w roku 2021 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: „Program współpracy Gminy Łomianki w roku 2021  

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 4 do 12 listopada 2020 r. Uwagi do projektu można było składać  

w formie pisemnej na formularzu konsultacyjnym oraz podczas spotkania, które  

odbyło się  4 listopada 2020 roku o godzinie 18.00 w formie on-line. W otwartym spotkaniu 

wzięło udział siedem osób, które nie wniosły uwag do programu współpracy. Drogą 

elektroniczną wpłynął jeden formularz konsultacyjny, w którym nie zgłoszono uwag  

do projektu programu.  W Urzędzie Miejskim w Łomiankach nie złożono uwag do programu w 

formie pisemnej. 

 

Przyjęty Uchwałą Nr. XXX/272/2020 z dnia 26 listopada 2020 roku „Program współpracy 

Gminy Łomianki w 2021 roku z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których 

mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. 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 ratownictwa i ochrony ludności, 

przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, ochrony i promocji zdrowia, 

profilaktyki zdrowotnej ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych i seniorów, 

promocji zdrowego stylu życia, wspierania rehabilitacji i fizykoterapii, działań na rzecz rodziny, 

macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka, ekologii i ochrony 

zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, podtrzymywania i ochrony dziedzictwa 

narodowego, działalnośi wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.   



W 2021 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 1 317 700,00 zł. Ogólna kwota wydatkowana przez Gminę Łomianki na realizację 

zadań publicznych zleconych organizacjom pozarządowym w 2021 roku wyniosła  

1 268 887,84 zł. 

 

W 2021 roku ogłoszono dwa otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych. 

 

W ramach I otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Burmistrza Łomianek  

Nr WAO.0050.240.2020 z dnia 30 grudnia 2020 r.) złożono 101 ofert, przyznano dotację  

na realizację 57 zadań (Zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr WAO.0050.33.2021  

z dnia 4 lutego 2021 r.) w łącznej kwocie 1 088 000,00 zł.  

W ramach II otwartego konkursu ofert (Zarządzenie Burmistrza Łomianek  

Nr WAO.0050.78.2021 z dnia 12 kwietnia 2021 r.) złożono 22 oferty, przyznano dotację  

na realizację 8 zadań (Zarządzenie Burmistrza Łomianek Nr WAO.0050.116.2021  

z dnia 21 maja 2021 r.) w łącznej kwocie 128 500,00 zł. 

 

W ramach I otwartego konkursu ofert środki przyznano na: 

Zadanie nr 1 – Ratownictwo i ochrona ludności- działania związane  

z zapewnieniem bezpieczeństwa i pomocy mieszkańcom gminy Łomianki, organizacja zajęć  

z dziećmi i młodzieżą w zakresie wiedzy i praktycznych umiejętności udzielania pierwszej 

pomocy przedmedycznej, prelekcje z pokazami na temat zasad zachowania  

w czasie zagrożeń o charakterze pożarowym oraz w przypadku innych zdarzeń zagrażających 

zdrowiu i życiu, organizacja działań informacyjno-edukacyjnych w zakresie zasad ruchu 

drogowego, bezpieczeństwa na drodze, a także zagrożeń cywilizacyjnych  

oraz praktycznych sposobów przeciwdziałania im.– 10 000,00 zł; 

Zadanie nr 2 - a) Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym - prowadzenie 

profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów 

alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym 

prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, edukacja zdrowotna, promocja zdrowia 

i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem profilaktyki uzależnień, promocja 

zdrowego stylu życia; b) Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej - prowadzenie 

placówki wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży ze szczególnym uwzględnieniem dzieci  



z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym– 550 000,00 zł 

Zadanie nr 3 - a) Ochrona i promocja zdrowia - edukacja zdrowotna, promocja zdrowia  

i profilaktyka zdrowotna ze szczególnym uwzględnieniem niepełnosprawnych i seniorów, 

promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji i fizykoterapii; b) Działalność na rzecz 

osób niepełnosprawnych - działania profilaktyczne zapobiegające wykluczeniu społecznemu 

oraz sprzyjające integracji i zwiększeniu udziału niepełnosprawnych mieszkańców gminy 

Łomianki w społeczeństwie, promocja zdrowego stylu życia, wspieranie rehabilitacji  

i fizykoterapii – 150 000,00 zł 

Zadanie nr 4 - Działania na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania  

i ochrony praw dziecka - prowadzenie spotkań i zajęć dla rodziców z dziećmi, w szczególności 

aktywności sprzyjających integracji młodych rodziców oraz osób oczekujących na potomstwo, 

działania mające na celu podnoszenie kompetencji rodzicielskich, w tym opiekuńczo 

-wychowawczych, a także prowadzenie zajęć rozwijających szeroko rozumiane umiejętności 

 i zainteresowania dzieci i rodziców – 20 000,00 zł 

Zadanie nr 5 - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania 

na rzecz ograniczenia bezdomności zwierząt – 10 000,00 zł 

Zadanie nr 6 - Ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego - działania 

edukacyjne w zakresie ochrony środowiska – 8 000,00 zł 

Zadanie nr 7 - a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; b) Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - integracja społeczności gminnej ze 

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

kultury i dziedzictwa narodowego; d) 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 – 190 000,00 zł 

Zadanie nr 8 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promocja sportu oraz 

podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców gminy Łomianki poprzez organizację 

wydarzeń sportowych lub udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach – 150 000,00 zł 

 

W ramach II otwartego konkursu ofert środki przyznano na: 

Zadanie nr 1 – a) Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie 

polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; b) Działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - integracja społeczności gminnej ze 

szczególnym uwzględnieniem sołectw i osiedli gminnych;  



c) Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; d) 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  

- 117 800,00 zł 

Zadanie nr 2 - Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – promocja sportu  

oraz podniesienie sprawności fizycznej mieszkańców gminy Łomianki poprzez organizację 

wydarzeń sportowych lub udział w zawodach, turniejach, rozgrywkach  - 10 700,00 zł 

 

W trybie art. 19 a ustawy, tzw. małych dotacji wydano kwotę 52 387,84 zł. 
 
Zadania były realizowane w zakresie: 

- Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - przyznano kwotę – 9 700,00 zł; 

- Ochrona i promocja zdrowia - przyznano kwotę - 10 000,00 zł; 

- Ekologia i ochrona zwierząt - przyznano kwotę – 2 000,00 zł; 

  - 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 – przyznano kwotę – 36 710,00 zł; 

-Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej - przyznano kwotę - 10 000,00 zł; 

 

W 2021 roku zawarto łącznie 75 umów na wspieranie i powierzenie realizacji zadań 

publicznych, 65 umów zawarto w ramach otwartych konkursów ofert.  Pozostałe 10 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.). niektóre organizacje nie miały 

możliwości zrealizować w całości swoich zadań w ramach przyznanych dotacji i zwróciły 

niewykorzystane środki. Kwota realnego dofinansowania organizacji pozarządowych w 2021 

roku wynosiła 1 268 887,84 zł 

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 oczywiście zgodnie z obowiązującymi przepisami związanymi  

z COVID-19. W dyspozycji organizacji w 2021 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 opis zadania kwota 
dotacji 

termin 
realizacji 
OD 

termin 
realizacji 
DO 

1 Fundacja dla rodziny  Kreatywne ferie warsztaty dla dzieci, prowadzone 
przez 8 tygodni , w każdym tygodniu 
brało udział od 14 do 18 
uczestników. 

8 500,00 zł 2021-01-04 2021-02-05 

2 ACTION GROUP Osa Łomianki Siatkówka - 
zajęcia ogólnorozwojowe z 
piłki siatkowej  

około 500 jednostek zajęć 
sportowych dla 120 uczestników, 
czas trwania zajęć od 60 minut do 
120 minut w zależności od wieku; 
przedszkole 2x tyg, 4-5 klasa 
podstawówki 1-2 x tyg, 6-7-8 klasa 
podstawówki 2 x tyg, 1-2 klasa 
liceum 2x tyg, 3-4 klasa liceum 2x 
tyg, organizacja Mistrzostw Klubu 
oraz Ligii piłki siatkowej 

26 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

3 ACTION GROUP Osa Łomianki Siatkówka - 
turnieje piłki siatkowej pod 
patronatem Burmistrz Gminy 
Łomianki  

organizacja dwóch bezpłatnych 
turniejów piłki siatkowej, dla dzieci  
i młodzieży w wieku szkolnym oraz 
open bez ograniczeń wiekowych, 
prognozowana liczba uczestników 
120 

4 844,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

4 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łomiankach 

Tworzymy w Burakowie  organizacja : 16 warsztatów 
malarskich po około 3 h każdy,  
1 plener malarski, 2 wystawy prac 
malarskich, 4 warsztaty 
fotograficzne, 1 wystawa prac 
fotograficznych, około 4 warsztaty 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 



rękodzieła , 1 wystawa prac 
rękodzieła, około 4 spotkania  
z ciekawymi ludźmi 

5 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łomiankach 

Aktywnie i ciekawie w 2021 
roku 

27 wykładów o różnorodnej 
tematyczne (zdrowie, kultura, 
historia, politologia itp)ok. 20 
osób/wykład; 8 spotkań Klubu 
Przyjaciół Książek około 8 osób; 
ok.46 godz. gimnastyki 
rehabilitacyjnej (udział 30 osób , 
średnia frekwencja 12 
osób/trening); ok.26 zajęć jogi po 
1,5 godz, grupy po 15 oósb; ok. 16 
zajęć aqua aerobik , grupa po 10 
osósb; 8 treningów nordic walking, 
wycieczki krajoznawczo-turystyczne, 
wydarzenie artystyczne z udzialem 
aktora  

25 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

6 Interdyscyplinarny Klub 
Sportowy Łomianki 

Szkolenie dzieci i młodzieży w 
sekcji gimnastyki artystycznej 

zajęcia sportowe dla ok. 40 
uczestników (4 grupy), średnio 10-
15 godz. Tygodniowo  

9 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

7 Klub Sportowy "Szermierz" 
Łomianki  

Szermierka pozalekcyjnie sportowe zajęcia pozalekcyjne ok. 
20 osób , ok. 300 godz. zajęć 

12 000,00 zł 2021-03-01 2021-12-15 

8 Fundacja Jestem Mamą  Klub Kreatywnych Dzieci - 
Zajęcia w Świetlicy Miejskiej w 
Burakowie  

II cykle zajęć wiosenny i jesienny, 
podczas 1 cyklu 12 spotkań, łączna 
liczba grup 4, liczba dzieci w 
programie - 60 osób (4x15 osób),  
1 grupa  dzieci 6-8 lat, 2 grupa 9-12 
lat, czas trwania warsztatu 1,5 h 

18 300,00 zł 2021-02-25 2021-12-15 



9 Stowarzyszenie Jachtklub 
Łomianki 

Żeglarstwo jako sposób na 
przeciwdziałanie patologiom 
społecznym 

50 h zajęć praktycznych na Jeziorze 
Dziekanowskim w formie 20 
cyklicznych rejsów, 4-5 osób na 
zajęciach , udział 20-30 osób; cykl 
wykładów promujących żeglarstwo - 
10 h cyklicznych zajęć, 3 
miniwyprawy żeglarskie na terenie 
Pojezierza Iławskiego 

13 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

10 Fundacja Byka Za Rogi Bezpłatne zajęcia z 
hipoterapii/onoterapii dla osób 
niepełnosprawnych z Gminy 
Łomianki - 2021 

540 indywidualnych sesji 
terapeutycznych, udział 20-40 
uczestników 

35 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

11 Fundacja Byka Za Rogi Wolontariat - kształtowanie 
postaw poprzez pomoc innym 

szkolenie wolontariuszy - 20 
uczestników , 25 h wykładów 
teoretycznych i 50 h zajęć 
praktycznych 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

12 Stowarzyszenie Nasze 
Łomianki 

Aktywnie na Parkowej zajęcia z zakresu treningu zdrowego 
kręgosłupa, pilatesu, jogi dla 
dorosłych i zajęcia korekcyjne dla 
dzieci 6-12 lat, 65 zajęć po 60 min 
dla dorosłych , 65 zajęć po 45 min 
dla dzieci, zajęcia 2 x tyg, w każdych 
zajęciach weźmie udział 5-15 osób 

15 000,00 zł 2021-02-14 2021-12-15 

13 Fundacja Otwarte Ramiona 
Fundacja Splotu Ramiennego 

Akademia Rękodzieła z 
Otwartymi Ramionami 

18 zajęć z tematu rękodzieła dla 
dorosłych  

15 000,00 zł 2021-03-01 2021-11-30 



14 Fundacja Otwarte Ramiona 
Fundacja Splotu Ramiennego 

Akcja Rehabilitacja 100 zajęć fizjoterapeutycznych , 5 
zajęć fizjoterapeutycznych w 
grupach 

15 000,00 zł 2021-03-01 2021-11-30 

15 Fundacja  ART. Aktywni Razem 
Twórczo  

Akademia Seniora 4 spotkania w każdym weźmie udział 
ok..35 osób,2 spotkania w każdym 
weźmie udział ok. 10 osób, 1 spacer 
dla około 10 osób 

24 000,00 zł 2021-03-15 2021-11-30 

16 Fundacja ART. Aktywni Razem 
Twórczo 

Akademia Odkrywcy 2021 4 spotkania w każdym weźmie udział 
ok.40 osób,2 warsztaty w każdym 
weźmie udział ok. 15 osób, 1 zabawa 
lub spektakl dla około 60 osób 

11 000,00 zł 2021-03-15 2021-09-30 

17 Ochotnicza Straż Pożarna w 
Łomiankach 

Ratownictwo i ochrona 
ludności 

15 zajęć edukacyjnych, piknik oraz 
minimum 2 pogadanki na terenie 
gminy 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 



18 Fundacja SELF Active Planet 
Akademia Rozwoju 
Osobistego 

Zajęcia fitness i jogi 80 zajęć po 90 min, dla grup około 
10 osób 

15 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

19 Fundacja Promocji i Rekreacji 
"KIM" 

Zielone Łomianki 7 webinarów  dla około 200 
uczestników, 4 wycieczki 
pieszo/rowerowe dla około 60 osób 

8 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

20 Fundacja Ochrony Zwierząt w 
Łomiankach 

Ograniczenie populacji kotów 
wolno żyjących  

Sterylizacja  20 kotek, 6 kastracji, 15 
przeglądów weterynaryjnych, 300 
szt. ulotek promujących akcję 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

21 Uczniowski Klub Sportowy "V' 
Łomianki 

Sportowe Łomianki około1100 godzin zajęć dla grupy 
około 200 dzieci 

80 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

22 Uczniowski Klub Sportowy "V' 
Łomianki 

Organizacja i prowadzenie 
treningów pływackich dla 
dzieci i młodzieży z terenu 
Gminy Łomianki, członków 
klubu UKS V Łomianki jako 
forma przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

prowadzenie od 10 do 20 godzin 
tygodniowo zajęć dla dzieci 
podzielonych na grupy 

50 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 



23 Uczniowski Klub Sportowy "V' 
Łomianki 

Młodzi Mistrzowie z Łomianek udział ok.5 zawodników w 6 
Mistrzostwach  Polski 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

24 Fundacja Promocji i Rekreacji 
"KIM" 

Twórcze dzieciaki organizacja 20 kreatywnych zajęć 
dla dzieci w wieku 6-12 lat 

13 600,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

25 Klub Sportowy Łomianki Prowadzenie profilaktycznej 
działalności edukacyjnej w 
zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i 
przeciwdziałania narkomanii w 
szczególności dzieci i 
młodzieży, prowadzenie 
systematycznych zajęć 
sportowych 

prowadzenie około 1900 treningów 
dla grupy około300 dzieci, 
rozegranie około 120 gier 
kontrolnych, 18 spotkań z panią 
psycholog w zakresie rozwiązywania 
problemów alkoholowych i przeciw 
działania narkomani 

180 000,00 
zł 

2021-02-08 2021-12-15 

26 Klub Sportowy Łomianki Udział KS Łomianki w 
rozgrywkach ligowych MZPN i 
turniejach piłkarskich 

udział w ok.. 20 turniejach 
piłkarskich, około 280 spotkań 
ligowych 

52 256,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

27 Fundacja Promocji i Rekreacji 
"KIM" 

Zdrowym być 72 zajęć gimnastyki rekreacyjnej, 
jogi - zdrowy kręgosłup i gimnastyki 
na basenie dla mieszkańców 
Łomianek w wieku emerytalnym 

10 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 



28 UKS Football Academy  Piłka jako styl życia  70 treningów dla 10-15 osób, 40 
treningów dla ,  

8 000,00 zł 2021-03-01 2021-12-15 

29 Chorągiew Stołeczna ZHP Harcerski system wartości jako 
forma przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym w 2021 roku 

zbiórki, obóz, udział w 
uroczystościach 

30 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

30 Łomiankowska Grupa 
Biegowa 

Łomianki Łucznictwo Prowadzenie regularnych zajęć  
strzelania z łuku na hali w okresie 
zimowym i na zewnątrz, na 
powietrzu dla dzieci i młodzieży 

5 000,00 zł 2021-03-01 2021-12-14 

31 Społeczna Pomoc 
Stowarzyszenie DOM 

W zdrowym ciele - zdrowy 
duch  

 około 86 godzin warsztatów dla 
około 80 osób niepełnosprawnych   

5 000,00 zł 2021-03-01 2021-11-05 

32 Chorągiew Stołeczna ZHP Działając, krzewimy ideały i 
harcerski styl życia w Gminie 
Łomianki 

ok 72 zbiórki harcerskie ( 4 drużyny 
x 18 zajęć ) w każdej będzie brało 
udział łącznie ok 60 osób,   14 
dniowy obóz w którym weźmie 
udział ok 40 osób, 3-5 dniowy rajd 
którym weźmie udział ok 25 osób, 1 
dniowy rajd którym weźmie udział 
ok 40 osób 

30 000,00 zł 2021-03-26 2021-11-22 

33 Akademia Sportowa FIT CAMP Prowadzenie zajęć sportowych 
pozalekcyjnych dla dzieci jako 
forma przeciwdziałania 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym 

pozalekcyjne zajęcia , udział w 
mazowieckiej lidze piłki ręcznej dla 
grupy około 45-50 dzieciaków 

20 000,00 zł 2021-08-08 2021-12-15 

34 Katolickie Stowarzyszenie 
Niepełnosprawnych 
Archidiecezji  Warszawskiej  

Śladami Małego Księcia obóz dla niepełnosprawnych 26 000,00 zł 2021-04-10 2021-09-30 



35 Stowarzyszenie Jachtklub 
Łomianki 

Weekend  żeglarski Przygotowanie i organizacja całej 
imprezy pod tytułem Weekend 
żeglarski, 40 godzin zajęć 
przygotowanie i realizacja 

8 000,00 zł 2021-02-08 2021-11-15 

36 Fundacja Promocji i Rekreacji 
KM 

Spotkania na Parkowej 1 warsztat budowy hoteli dla 
owadów, 1 gra terenowa 12 zajęć 
nordic walking, obchody święta 15 
sierpnia i 11 listopada. 

10 000,00 zł 2021-05-01 2021-12-15 

37 Fundacja Promocji i Rekreacji 
KIM 

Rodzina w kajaku Zorganizujemy dwa spływy rodzinne 
Wkrą oraz jeden spływ kajakowy dla 
ojców z dziećmi połączony z 
biwakiem i zajęciami integracyjnymi 
w Twierdzy Modlin. 

10 000,00 zł 2021-04-01 2021-09-30 

38 Klub Sportowy Nastula Mistrzowie Łomianek 
kontynuacja 

36 godzin.- zajęcia Judo/ 
ewentualnie innych sztuk walki lub 
zajęcia ogólnorozwojowe z 
elementami gimnastyki i akrobatyki 
w zależności od zainteresowań, 
każde po 60 min. Oraz 
Zorganizujemy także 36 godzin zajęć 
brazylijskiego jiu-jistsu, samoobrony  
lub innych sztuk walki. 

9 000,00 zł 2021-02-08 2021-12-15 

39 Stowarzyszenie Rehabilitacji i 
Tańca Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych Swing 
Duet 

Integracyjne zajęcia taneczne organizacja 70 zajęć tanecznych 
trwających 2 godziny 

10 000,00 zł 2021-05-10 2021-12-15 

40 Fundacja Cezarego 
Trybańskiego Sport to 
Connect 

Trybański Basket Day Przeprowadzenie wydarzenia 
sportowo-rekreacyjnego w wybranej 
hali na terenie Łomianek. 
Wydarzenie przeprowadzi 3 

9 000,00 zł 2021-04-16 2021-12-15 



trenerów      ( zatrudnienie umowa 
zlecenie i faktura ). 

41 Fundacja dla Rodziny Mama i ja Realizacja zajęć dla dzieci - 50 
jednostek Projekt zakłada 
przeprowadzenie 3 rodzajów zajęć 
przez 20 tygodni w cyklach po 10 
zajęć: -Zajęcia umuzykalniające dla 
niemowląt do 1,5 roku - 2x10 zajęć -
Zajęcia muzyczno-plastyczne dla 
dzieci w wieku 1,5 do 3 lat - 2x10 
zajęć -Zajęcia zabawy muzyczno-
plastyczne po angielsku dla dzieci w 
wieku 1,5 do 3 lat - 10 zajęć Zajęcia 
prowadzone na żywo w świetlicy, w 
plenerze lub on-line. 

10 000,00 zł 2021-04-01 2021-12-15 

42 Fundacja Jestem Mamą  Lato w Burakowie- warsztaty 
dobrej zabawy 

Przeprowadzimy 24 dni pełne 
atrakcji, łącznie 120 godzin 
wypełnionych atrakcjami dla ok 120 
dzieci 

25 000,00 zł 2021-05-15 2021-09-15 

43 Teatr Baza Bajkowe Łomianki - rodzinne 
spotkania z teatrem 

8 spektakli  17 400,00 zł 2021-06-15 2021-10-31 

44 Stowarzyszenie Pozytywnych 
Zmian 

Eko piknik w Łomiankach Organizacja pikniku w Łomiankach - 
piknik jednodniowy, w którym udział 
weźmie ok. 250 osób 

52 700,00 zł 2021-05-24 2021-07-31 

45 Fundacja dla Rodziny Kreatywne wakacje Realizacja 8 cykli warsztatów dla 
dzieci przez 8 tygodni wakacji, każdy 
trwa 3 dni po 5 godzin i jest 
prowadzony przez 2 instruktorów 

25 000,00 zł 2021-05-04 2021-09-30 



46 Klub Sportowy Sidorenko 
BoXing 

Walcz o swoje zdrowie 2 60 jednostek treningowych w 
okresie trwania zadania dla ok 40 
osób 

10 000,00 zł 2021-05-16 2021-12-15 

47 Fundacja Self Active Planet 
Akademia Rozwoju 
Osobistego 

Weekend z Self Active Planet 3 Warsztaty dla minimum 10 
osobowych grup. 

4 300,00 zł 2021-06-01 2021-12-15 

48 Fundacja Partytura Tangowe serce Łomianek Bezpłatne wydarzenie kulturalne o 
charakterze lokalnym pt. "Tangowe 
serce Łomianek” 

5 000,00 zł 2021-07-01 2021-12-15 

49 Fundacja Bonum Humanum Nie dopalaj się bo się spalisz zajęcia warsztatowe w 5 Szkołach 
Podstawowych z uczniami klas 7-8, 
dla rady pedagogiczne, dla rodziców 

20 000,00 zł 2021-04-04 2021-12-15 

50 Akademia Łucznica Międzypokoleniowe pikniki 
artystyczne 

piknik na Baczyńskiego 6 000,00 zł 2021-06-26 2021-09-30 

51 Lawendowe wzgórza Zadanie nr 2 - Przeciwdziałanie 
uzależnieniom i patologiom 
społecznym - Realizacja 
Programu Rekomendowanego 
"Unplugged" 

Program profilaktyczny w 3 szkołach 
dla 75 uczniów 

10 000,00 zł 2021-07-01 2021-12-15 

52 Fundacja ""KULT Łomianki kochają rower  festiwal sportowy przy SP 1 dla ok 
100 osób 

10 000,00 zł 2021-07-25 2021-10-02 

53 Fundacja Moniki Pyrek Monika Pyrek Camp festiwal sportowy ICDS dla ok 100 
osób 

6 400,00 zł 2021-08-20 2021-10-23 

54 Fundacja Ewy Johansen "" SYMFONIA NA SKRZYPCE I DJ-a 
vol. 3 ”- projekt popularyzujący 
muzykę klasyczną skierowany 
do dzieci i młodzieży szkół 
podstawowych Gminy 
Łomianki 

organizacja 6 koncertów / audycji  16 000,00 zł 2021-08-01 2021-12-15 



55 Fundacja Ewy Johansen "" „Historia Polskiej Piosenki” - 
projekt edukacji muzycznej 
kierowany do uczniów szkół 
podstawowych Gminy 
Łomianki 

organizacja 3 koncertów / audycji 
edukacyjnych 

8 000,00 zł 2021-05-24 2021-12-15 

56 "Amor Patriae" Uroczystość patriotyczna z 
okazji 77 rocznicy zestrzelenia 
samolotu Sił Powietrznych USA 
B-17G niosącego pomoc 
Powstańczej Warszawie 

uroczystość pod SP w Dziekanowie 
Leśnym 

9 700,00 zł 2021-07-01 2021-09-30 

57 KUMAMY WARSZTAT ,,ROŚNIJ W SIŁĘ'' 
DEDYKOWANY RODZICOM, 
CHCĄCYM WSPIERAĆ SWOJE 
DZIECI W ROZWIJANIU 
KOMPETENCJI SPOŁECZNO-
EMOCJONALNYCH + 
INDYWIDUALNE KONSULTACJE. 

warsztaty psychologiczne dla ok 30 
oraz indywidualne konsultacje dla 
20 osób 

3 000,00 zł 2021-08-01 2021-10-31 

58 Fundacja "Czułość" PROGRAM WSPARCIA I 
ROZWOJU DLA RODZICÓW W 
ŁOMIANKACH 

Rozwojowa Grupa Wsparcia osiem 
2-godzinnych spotkań 
- od 10 do 15 uczestników, Warsztat 
Umiejętności Rodzicielskich-2 
spotkanie warsztatowe (3 godzinne) 
-  od 15 do 20 uczestników    

10 000,00 zł 2021-07-01 2021-12-15 

59 Łomiankowska Grupa 
Biegowa 

VII Sztafetowy Bieg w 
Łomiankach 

jednodniowa impreza, w której 
weźmie udział minimum 200 
aktywnych uczestników oraz około 
70 kibiców 

15 000,00 zł 2021-04-01 2021-12-15 



60 Stowarzyszenie Rehabilitacji i 
Tańca Integracyjnego Osób 
Niepełnosprawnych Swing 
Duet 

XXIII Mistrzostwa Polski w Para 
Tańcu Sportowym 

Organizacja na terenie Łomianek 
dwudniowej imprezy otwartej dla 
widowni - Mistrzostw Polski. W 
Mistrzostwach wzięło udział ok 45 
osób sprawnych i 
niepełnosprawnych. Wyłonienie 
Mistrzów Polski w poszczególnych 
klasach i stylach tanecznych. 

20 000,00 zł 2021-05-01 2021-12-15 

61 Fundacja Ochrony Zwierząt w 
Łomiankach 

Opieka nad kociętami wolo 
żyjącymi do czasu adopcji 

10 kotów leczenie i adopcja 2 000,00 zł 2021-09-20 2021-12-15 

62 Fundacja Kultury i Edukacji im 
Zarębskiego 

KONCERT INAUGURACYJNY I 
KONCERT LAUREATÓW XXI 
MIĘDZYNARODOWEGO 
KONKURSU MUZYCZNEGO IM. 
JULIUSZA ZARĘBSKIEGO W 
ŁOMIANKACH. 

Organizacja dwóch koncertów: 
Koncert Inauguracyjny i Koncert 
Gala Laureatów. 

24 000,00 zł 2021-05-24 2021-12-15 

63 Fundacja Jestem Mamą  Dzień seniora w Łomiankach organizacja wydarzenia w CK dla ok 
100 osób 

10 000,00 zł 2021-10-07 2021-11-30 

64 Fundacja Kultury i Edukacji im 
Zarębskiego 

Łomiankowski festiwal muzyki 
Polskiej  

Koncert chopinowski, koncert z 
okazji 11-go listopada 

11 100,00 zł 2021-06-01 2021-12-15 

65 Uniwersytet Trzeciego Wieku 
w Łomiankach 

Angielski niezbędny w każdym 
wieku  

36 lektoratów z j angielskiego  3 940,00 zł 2021-10-18 2021-12-15 

66 Nasze Łomianki Brydż dla wszystkich  48h nauki brydża 9 290,00 zł 2021-10-25 2021-12-15 

67 FREiS Dziecięca Akademia FREiS 12 warsztatów dla 6 osób, 30 h 
konsultacji  

9 700,00 zł 2021-10-21 2021-12-15 



68 Byka Za Rogi Terapeutyczna Jazda konna 100 sesji jazdy konnej  6 060,00 zł 2021-10-22 2021-12-15 

69 Nastula Club  Otwarty turniej judo Udział w turnieju judo 70 
uczestników 

7 000,00 zł 2021-10-24 2021-12-15 

70 Interdyscyplinarny Klub 
Sportowy 

Mistrzostwa Łomianek Otwarte mistrzostwa Łomianek w 
gimnastyce artystycznej,  W 
wydarzeniu sportowym 
uczestniczyło 100 dziewcząt  

7 000,00 zł 2021-04-05 2021-12-15 

71 Fundacja Jestem Mamą  Szlachetny wojownik  szkolenie dla nauczycieli + 
konspekty do prowadzenia zajęć - 
przemoc rówieśnicza  

15 000,00 zł 2021-03-01 2021-12-15 

72 Otwarte ramiona Razem przy glinie 6 warsztatów rękodzieła 3 320,00 zł 2021-11-06 2021-12-15 

73 Frajda Turniej Mikołajkowy dla dzieci i 
młodzieży 

dla ok 60-100 osób oraz ognisko 
integracyjne 

6 900,00 zł 2021-11-14 2021-12-15 

74 Byka Za Rogi Zrób sam naturalny prezent 
świąteczny  

4 warsztaty dla 10-15 osób 5 600,00 zł 2021-11-20 2021-12-15 

75 Stowarzyszenie Pozytywnych 
Zmian 

Mikołaj na lodowisku Mikołajki zorganizowane dla 100 
uczestników, fotobudka, dyskoteka, 
animacje. 

10 000,00 zł 2021-12-01 2021-12-15 
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