VI KADENCJA
SAMORZĄDU
GMINY NASIELSK

Opracowanie powstało dzięki zaangażowaniu Kierownictwa i Pracowników Urzędu Miejskiego
w Nasielsku oraz Dyrektorów jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk, w oparciu o posiadaną
dokumentację, według stanu na dzień 30 września 2014 roku.
Opracowanie prezentuje najważniejsze fakty i wydarzenia, jakie miały miejsce podczas trwania
VI kadencji samorządu w latach 2010-2014 na terenie Gminy Nasielsk oraz związane z Gminą Nasielsk
i jej Mieszkańcami. Nie podajemy komentarza do tych faktów i wydarzeń, staramy się oddać je w sposób
obiektywny mając jednocześnie świadomość, iż nie przedstawiamy w publikacji wszystkiego.
Ze szczególnym podziękowaniem
dla tych, o których jest to opracowanie – Mieszkańców Gminy Nasielsk
oraz dla tych, bez których nie mogłoby ono powstać.

Nasielsk, październik 2014 r.

Szanowni Państwo!
Kadencja samorządu 2010-2014 powoli przechodzi do historii. Mijają
kolejne cztery lata, w trakcie których zapisaliśmy kolejny rozdział w dziejach
Gminy Nasielsk. Pamięć ludzka jest jednak ulotna. Dziś jeszcze pamiętamy
to, czego byliśmy bezpośrednimi świadkami i uczestnikami od grudnia 2010
roku. Za kilka, kilkanaście lat może jednak nie być to już tak oczywiste.
Dlatego wspólnym staraniem pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku
oraz jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk przygotowaliśmy
podsumowanie VI kadencji Samorządu Gminy Nasielsk, które z jednej strony
ma pokazać, jak wiele udało się nam wspólnie zrobić, ale z drugiej strony
pozwolić na refleksję nad tym, co jeszcze przed nami. Można by rzec,
parafrazując słynne zdanie Premiera Wielkiej Brytanii, Winstona Churchilla:
„Nie zastanawiajmy się, co Gmina Nasielsk może zrobić dla mnie, dla
Ciebie, dla każdego z nas, ale co każdy z nas może zrobić dla Gminy
Nasielsk”. Jako przedstawiciel władz samorządowych Gminy Nasielsk –
organ wykonawczy naszej Gminy – czuję większą odpowiedzialność
za przyszłość tej Małej Ojczyzny. Z tym większym uznaniem i wdzięcznością
traktuję uchwalony przez Radę Miejską w Nasielsku dokument pn. „Strategia
Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku”; dokument, który
powstał dzięki aktywnemu udziałowi Mieszkańców Gminy Nasielsk i który
jest planem na dobrą przyszłość naszej Gminy.
Niniejsze opracowanie przekazuję wszystkim, którym najbliższe sercu jest
dobro Gminy Nasielsk.
Z wyrazami poważania
Burmistrz Nasielska
Bogdan Ruszkowski

Kalendarium najważniejszych wydarzeń VI kadencji Samorządu Gminy Nasielsk 2010-2014
ROK 2010
30.11.2010 – Inauguracyjna sesja Rady Miejskiej w Nasielsku w VI kadencji. Sesja ta została zwołana
przez Przewodniczącego Rady kadencji 2006-2010 – Pan Dariusz Leszczyński. Inauguracyjną sesję
otworzył i prowadził do czasu wyboru nowego Przewodniczącego najstarszy wiekiem radny – Pan
Antoni Kalinowski. Zaświadczenia o wyborze na kadencję 2010-2014 wręczył nowo wybranym
radnym Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej w Nasielsku – Pan Andrzej
Krzyczkowski. Następnie wszyscy radni złożyli uroczyste ślubowanie. Wybrano Przewodniczącego
Rady Miejskiej w Nasielsku, którym został Pan Grzegorz Duchnowski, a następnie
Wiceprzewodniczącego, którym została Pani Katarzyna Świderska.
02.12.2010 – W kinie „Niwa” w Nasielsku odbyło się spotkanie mieszkańców Gminy z Marszałkiem
Województwa Mazowieckiego – Panem Adamem Struzikiem.
05.12.2010 – II tura wyborów Burmistrza Nasielska. W wyniku głosowania mieszkańców Gminy
Nasielsk na Burmistrza Nasielska zostaje wybrany Pan Grzegorz Arciszewski, który otrzymał 4.541
głosów (60,12%). Urzędujący Burmistrz Nasielska – Pan Bernard Dariusz Mucha – zdobył 3.012
głosów (39,88%). Frekwencja w ponownym głosowaniu wyniosła 48,85%, wyborcy oddali 98,90%
ważnych głosów.
14.12.2010 – Podczas II sesja Rady Miejskiej w Nasielsku następuje zaprzysiężenie Pana Grzegorza
Arciszewskiego na Burmistrza Nasielska. Zastępca Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej
w Nasielsku – Pan Andrzej Krzyczkowski wręczył nowemu Burmistrzowi zaświadczenie o wyborze.
Podczas tej sesji nastąpiło również powołanie stałych Komisji Rady.
14.12.2010 – Spotkanie opłatkowe w restauracji „Stary Młyn” dla dzieci niepełnosprawnych z terenu
Gminy Nasielsk, zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku.
17.12.2010 – Konferencja podsumowująca projekt „Uwierz w siebie – aktywizacja społecznozawodowa dla osób z terenu Gminy Nasielsk” zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Nasielsku.
22.12.2010 – Spotkanie opłatkowe podczas III sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, w którym biorą udział
Burmistrz Nasielska, radni Rady Miejskiej, Proboszcza Parafii św. Wojciecha w Nasielsku, dyrektorzy
jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk, kierownicy wydziałów Urzędu Miejskiego, sołtysi oraz inni
goście obecni na sesji.
26.12.2010 – Spotkanie opłatkowe Burmistrza Nasielska i Proboszcza Parafii Św. Wojciecha
z mieszkańcami Nasielska oraz koncert bożonarodzeniowy w nasielskim kościele.

ROK 2011
02.01.2011 – Rok 2011 rozpoczyna się na sportowo: w Hali Sportowej w Nasielsku odbył się
Noworoczny Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska.
09.01.2011 – XIX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, podczas którego odbywa się koncert
w Nasielski Ośrodku Kultury. W całej Gminie Nasielsk zebrano 22.698,91 zł.
13.01.2011 – W Urzędzie Miejskim w Nasielsku odbył się audit nadzorujący Systemu Zarządzania
Jakością.
31.01.2011 – Zmarł ksiądz prałat Kazimierz Śniegocki – długoletni proboszcz parafii św. Wojciecha
w Nasielsku oraz jeden z pierwszych laureatów Nagrody „Lew Nasielska” (w 2004 roku). Mszy św.
pogrzebowej przewodniczył ks. biskup Roman Marcinkowski – Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej.
09.02.2011 – Święto Darczyńcy przygotowane przez pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Domu Dziennego Pobytu w Nasielsku.
17.02.2011 – Spotkanie miłośników poezji śpiewanej w Nasielskim Ośrodku Kultury.
22.02.2011 – Obchody Międzynarodowego Skautowego Dnia Myśli Braterskiej.
28.02.2011 – Podczas VI sesji Rady Miejskiej w Nasielsku Przewodniczący Rady Miejskiej
w Nasielsku – Pan Grzegorz Duchnowski oraz Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski
podziękowali zaproszonym na sesję sołtysom za współpracę z samorządem Gminy Nasielsk w związku
z kończącą się ich kadencją 2007-2011.

02.03.2011 – Podsumowanie projektu „ŁapZaMajka” zorganizowane przez Domalaka i Nastyka przy
wsparciu Nasielskiego Ośrodka Kultury.
08.03-30.04.2011 – Odbywają się wybory sołtysów i rad sołeckich w poszczególnych sołectwach
Gminy Nasielsk.
22.03.2011 – Gminne eliminacje XXXIV Konkursu Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”
w Nasielskim Ośrodku Kultury.
02.04.2011 – Turniej eliminacyjny Województwa Mazowieckiego II Ogólnopolskiego Festiwalu Tenisa
Stołowego Dzieci o Puchar Ministra Sportu i Turystyki w Hali Sportowej w Nasielsku.
07.04.2011 – Wręczenie przez Burmistrza Nasielska – Pana Grzegorza Arciszewskiego nagród
w gminnym etapie XIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego dla dzieci i młodzieży pod
hasłem: „Powódź, pożar, dniem czy nocą – straż przychodzi Ci z pomocą”.
09.04.2011 – Występ kabaretu „Jurki” w Nasielskim Ośrodku Kultury.
15.04.2011 – Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zmienia swoją
siedzibę, od tej pory prace Komisji będą się odbywać w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku.
30.04.2011 – Zakończyły się wybory sołeckie na terenie Gminy Nasielsk. Spośród 65 sołectw zostało
wybranych 21 nowych sołtysów.
05.05.2011 – Uroczystości z okazji 20. rocznicy nadania Publicznemu Gimnazjum Nr 1 imienia
Konstytucji 3 Maja, 1. rocznicy ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska oraz
beatyfikacji Ojca Świętego Jana Pawła II. W uroczystościach bierze udział Ksiądz Biskup Płocki Piotr
Libera.
11.05.2011 – W kinie „Niwa” w Nasielsku odbyło się pierwsze spotkanie władz samorządowych
Gminy Nasielsk z sołtysami z terenu Gminy Nasielsk wybranymi na kadencję 2011-2015 oraz
zaprzysiężenie sołtysów.
01.06.2011 – Festyn sportowo-rekreacyjny z okazji Dnia Dziecka na terenie Szkoły Podstawowej
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku.
03.06.2011 – „Wielki Piknik Rodzinny” w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach.
14.06.2011 – Spotkanie inaugurujące działalność Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Urzędzie Miejskim w Nasielsku.
17-18.06.2011 – Odbywa się coroczny piknik „Dni Nasielska”. Podczas uroczystości inaugurującej
„Dni Nasielska” w kinie „Niwa” w Nasielsku Nagrodę „Lew Nasielska” otrzymała Pani Agata Nowak
– Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Nasielsku. Uroczystości w kinie zakończyły się recitalem
Kameralnego Zespołu Towarzystwa Muzycznego ARTOS im. Władysława Skoraczewskiego
„KALORYNKI”. W drugim dniu pikniku na Stadionie Miejskim w Nasielsku zaprezentowały się
zespoły artystyczne, m.in.: Skalar, Spike, Buenos Ares.
19.06.2011 – Międzyprzedszkolny piknik przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
zorganizowany przez Niepubliczne Przedszkole „Pod Fiołkami”.
03.07.2011 – Ingres księdza Tadeusza Jabłońskiego jako proboszcza w utworzonej parafii
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie.
03.07.2011 – Gmina Nasielsk gości uczestników „I Rajdu Grunwaldzkiego z Ziemi RadzymińskoWołomińskiej na Pola Grunwaldu w 601. rocznicę Bitwy Polsko-Krzyżackiej”, organizowanej
z inicjatywy Stowarzyszenia Bractwa Rycerskiego Jazdy Śląskiej oraz Stowarzyszenia Miłośników
Kawalerii im. 1 Pułku Ułanów Krechowieckich. Na placu targowym przy ul. Lipowej uczestnicy Rajdu
zaprezentowali dla mieszkańców pokaz sprawności rycerskiej.
02.08.2011 – Przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola „Pod Fiołkami” w Nasielsku z wizytą
u Burmistrza Nasielska – Pana Grzegorza Arciszewskiego.
15.08.2011 – Uroczystości związane z obchodami 91. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” na cmentarzu oraz w
kościele parafialnym w Nasielsku.
17.08.2011 – Ognisko integracyjne w Ogrodzie Terapeutycznym Domu Pomocy Społecznej im. Jana
Pawła II w Nasielsku. W spotkaniu udział wzięli pensjonariusze DPS i Domu Dziennego Pobytu
działającego w ramach Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku.
20.08.2011 – Uroczystości rocznicowe „Bitwy nad Wkrą” obchodzona na cmentarzu w Cieksynie i pod
pomnikiem w Borkowie. Wśród gości obecnych na uroczystości znaleźli się m.in. Pani Jadwiga
Zakrzewska – Posłanka na Sejm RP, generał brygady Bogusław Bębenek – Szef Inżynierii Wojskowej
i przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, pułkownik Mirosław Kaliński –

przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej. Uroczystości towarzyszyła Kompania Honorowa
3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych pod dowództwem kapitana Przemysława
Kubickiego oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą kapelmistrza chorążego Przemysława
Hryncewicza. Mszy św. polowej przewodniczył i homilię wygłosił ks. Krzysztof Krawczak –
proboszcz parafii w Cieksynie. Podobnie, jak w latach wcześniejszych, podsumowaniem uroczystości
była inscenizacja walk polsko-bolszewickich w wykonaniu grup rekonstrukcyjnych.
16-18.09.2011 – Trwa akcja „Sprzątanie Świata” pod hasłem „Lasy to życie – chrońmy je”. Do akcji
zgłosiło się 7 szkół i 5 sołectw z terenu Gminy Nasielsk.
25.09.2011 – Ekstremalne pożegnanie wakacji na Stadionie Miejskim w Nasielsku – pokaz kaskaderów
z grupy Streets Owners.
25.09.2011 – Piknik „Pożegnanie Lata” w Starych Pieścirogach.
03.10.2011 – Obchody „XI Dnia Papieskiego” na terenie Gminy Nasielsk odbywają się w kościele
pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie oraz w kościele pw. św. Wojciecha w Nasielsku.
09.10.2011 – W całym kraju przeprowadzane są wybory do Sejmu RP i do Senatu RP. Wśród
kandydatów na posłów znajduje się również Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski, który
startując z listy Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość na obszarze okręgu wyborczego nr 20
(Warszawa II) otrzymuje 2.060 głosów. Frekwencja wyborcza w Gminie Nasielsk wyniosła 40,8%.
11.10.2011 – Przy okazji XIII Dni Kukurydzy Województwa Mazowieckiego i Łódzkiego oraz
Ogólnopolskiej Prezentacji Odmian, które odbyły się w Skrzelewie gm. Teresin na terenie Gminy
Nasielsk gości delegacja farmerów z Teksasu.
11-26.10.2011 – Pamiątkowa wystawa w Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
z okazji obchodzonych w parafii św. Wojciecha w Nasielsku „Dnia Papieskiego” oraz 33. rocznicy
wyboru Jana Pawła II na papieża.
10.11.2011 – Uroczystości patriotyczno-religijne związane z obchodami 93. rocznicy Odzyskania przez
Polskę Niepodległości oraz 625. rocznicy nadania praw miejskich dla Nasielska, które odbyły się
w Szkole Podstawowej w Nasielsku. W trakcie uroczystości nastąpiło uroczyste otwarcie kompleksu
boisk sportowych „ORLIK 2012”.
11.11.2011 – Druga część obchodów Święta Niepodległości – na nasielskim cmentarzu oraz w kościele
św. Wojciecha w Nasielsku.
13.11.2011 – Uroczyste zakończenie Amatorskiej Ligi Siódemek o Puchar Burmistrza Nasielska –
Pana Grzegorza Arciszewskiego na boisku w Nowych Pieścirogach.
16.11.2011 – Przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku
z dotacji celowej przekazanej przez Samorząd Województwa Mazowieckiego.
23.11.2011 – Wystawa w Zespole Szkół Zawodowych w Nasielsku pt. „Pamiętamy”, prezentująca
eksponaty ze zbiorów Edwarda Malinowskiego, pułtuskiego kolekcjonera militariów, miłośnika historii
i społecznika.
02-03.12.2011 – Zbiórka żywności zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku oraz Bank Żywności w Ciechanowie.
03.12.2011 – 9. edycja akcji „Terenowa Integracja wawa4x4.pl”, której celem było zebranie pieniędzy
na świąteczną pomoc dla domów dziecka, domów samotnej matki oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nasielsku.
05.12.2011 – Opłatkowe spotkanie osób niepełnosprawnych zorganizowane przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Nasielsku i Warsztaty Terapii Zajęciowej w Starych Pieścirogach.
10.12.2011 – Mikołajkowy turniej piłki nożnej dla chłopców ze szkół podstawowych w Hali Sportowej
w Nasielsku.
10.12.2011 – W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Nasielsku odbyło się spotkanie opłatkowe
dla nasielskich krwiodawców zrzeszonych w Klubie Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” i osób
wspierających funkcjonowanie Klubu.
11.12.2011 – Mikołajkowy turniej piłki siatkowej mężczyzn w Hali Sportowej w Nasielsku.
17.12.2011 – Spotkanie z pisarka Olgą Morawską w Nasielskim Ośrodku Kultury.
22.12.2011 – Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku odbyło się uroczyste przekazanie
Betlejemskiego Światełka Pokoju. Z rąk nasielskich harcerzy trafiło ono na ręce Burmistrza Nasielska
– Pana Grzegorza Arciszewskiego, Sekretarza Nasielska i Radnej Sejmiku Województwa

Mazowieckiego – Pani Marii Kowalskiej oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku – Pana
Grzegorza Duchnowskiego.
22.12.2011 – Konferencja podsumowująca projekt unijny pn. „Kurs na Nasielsk” w restauracji
„Palladium” w Nasielsku.
22.12.2011 – Wigilia dla mieszkańców Cieksyna przygotowana przez Stowarzyszenie ArtystycznoSpołeczne „Skafander”.
26.12.2011 – W kościele parafialnym w Nasielsku miał miejsce „Koncert Bożonarodzeniowy
i Spotkanie Opłatkowe z Mieszkańcami”, którego organizatorami byli Burmistrz Nasielska –
Pan Grzegorz Arciszewski oraz Proboszcz Parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ksiądz Tadeusz
Pepłoński.

ROK 2012
08.01.2012 – Wielki Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nasielskim Ośrodku Kultury.
Na scenie wystąpili: zespół K.T. Green, zespół OZG z Nowego Dworu oraz zespół Dolina Rytmu.
18.01.2012 – Odbyły się wybory nowego sołtysa w Sołectwie Popowo Północ, którym podczas
zebrania wiejskiego został wybrany Pan Stanisław Charzyński.
22.01.2012 – Turniej Halowej Piłki Nożnej Seniorów „5” klubów piłkarskich w nasielskiej Hali
Sportowej.
04.02.2012 – Podczas uroczystości w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim nasielscy krwiodawcy
z Klubu Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” otrzymali odznaczenia państwowe i resortowe.
04.02.2012 – Akcja promująca profilaktykę nowotworową „Dzień Hakowicza” zorganizowana przez
Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku.
11.02.2012 – „I Bal Charytatywny” zorganizowany przez Samorządowe Przedszkole w Starych
Pieścirogach.
23.02.2012 – Podczas XVIII sesji Rady Miejskiej w Nasielsku pamiątkowy dyplom za zwycięstwo
w plebiscycie na Sołtysa 2011 Roku w Gminie Nasielsk, zorganizowanym przez „Gazetę
Nowodworską”, otrzymała Pani Renata Włodarska – Sołtys Jackowa Dworskiego.
23.02.2012 – Przemarsz ulicami Nasielska przedszkolaków z Niepublicznego Przedszkola
„Pod Fiołkami” pod hasłem „Kochasz dzieci, nie pal śmieci”.
04.03.2012 – Turniej Drużyn Samorządowych w Hali Sportowej w Nasielsku.
21.03.2012 – „Jare Święto-Powitanie Wiosny” w Cieksynie zorganizowane przez Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne „Skafander”.
22.04.2012 – Druga rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska, uczczona mszą
św. odpustową oraz wspólnym zdjęciem obecnych na mszy św. mężczyzn noszących imię Wojciech
z terenu Miasta Nasielska i parafii.
27.04.2012 – „Powiatowy Festiwal Piosenki o Zdrowiu” w Nowodworskim Ośrodku Kultury. Wśród
uczestników byli również przedszkolaki oraz uczniowie z placówek oświatowych z terenu Gminy
Nasielsk.
08.05.2012 – Zawody lekkoatletyczne szczebla powiatowego dla uczniów gimnazjów na Stadionie
Miejskim w Nasielsku.
23.05.2012 – W Ogrodzie Terapeutycznym na terenie nasielskiego Domu Pomocy Społecznej odbywa
się VI Festiwal PROMIEŃ z udziałem cygańskich gwiazd.
25-27.05.2012 – II Międzynarodowe Spotkanie „Oldtimer Militaris” w Chrcynnie. Zaprezentowali się
na nim wystawcy i miłośnicy militariów i starych pojazdów z całej Polski.
31.05.2012 – III Edycja Festiwalu Piosenki Dziecięcej i Młodzieżowej „O Złotą Nutkę” w Nasielskim
Ośrodku Kultury.
23.06.2012 – Na Stadionie Miejskim w Nasielsku zostaje rozegrany charytatywny mecz piłkarski
pomiędzy „Żbikiem” Nasielsk a „Legionovią” Legionowo, którego celem jest zebranie funduszy
na leczenie legendy nasielskiego sportu – Pana Macieja Osińskiego.
30.06.2012 – „Dni Nasielska” na Stadionie Miejskim w Nasielsku. Wystąpiły zespoły: TheSperados,
Metro Cover Band oraz Roberto Zucaro.
15.08.2012 – Uroczystości upamiętniające 92. rocznicę „Bitwy nad Wkrą” i „Bitwy Warszawskiej”
na cmentarzu oraz uroczysta msza w kościele parafialnym w Nasielsku.

25.08.2012 – Druga część obchodów 92. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” pod pomnikiem w Borkowie.
Wśród przybyłych gości m.in. Pan Maciej Szweycer – reprezentujący Prezydenta Rzeczypospolitej
Polskiej, generał brygady Bogusław Bębenek – Szef Inżynierii Wojskowej i przedstawiciel Szefa
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, przedstawiciele Ministra Obrony Narodowej: pułkownik Józef
Wrona i pułkownik Mirosław Kaliński oraz przedstawiciel Dowódcy Wojsk Lądowych – pułkownik
Krzysztof Napiórkowski. Mszy św. przewodniczył delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego –
ksiądz podpułkownik Stanisław Dębicki. Asystę wojskową zapewniła Kompania Honorowa
3. Batalionu Zabezpieczenia Dowództwa Wojsk Lądowych pod dowództwem porucznika Macieja
Sulkowskiego oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą chorążego Przemysława Hryncewicza.
Po uroczystości miała miejsce inscenizacja, w której wzięło udział około 80 członków grup
rekonstrukcyjnych.
26.08.2012 – Piknik charytatywny „Kocham Cieksyn” na placu przy remizie OSP w Cieksynie.
26.08.2012 – Wojewódzkie Dożynki w Kozienicach. W delegacji Powiatu Nowodworskiego
uczestniczyli starostowie dożynkowi Państwo Hanna i Krzysztof Kowalscy z Winnik. Chleb
na uroczystość Mazowieckiego Święta Plonów został wypieczony w piekarni Pani Sławomiry
Czachorowskiej z Lubominka.
07.09.2012 – Konferencja informacyjno-promocyjna dotycząca projektu edukacyjnego „Edukacja
Twoją Szansą” w Zespole Szkół Nr 3 w Cieksynie.
23.09.2012 – Po raz pierwszy odbywa się festyn „Święto Ziemniaka” w Popowie Borowym, nad
którym patronat obejmuje Burmistrz Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski.
27.09.2012 – Rada Miejska w Nasielsku, na wniosek Burmistrza Nasielska – Pana Grzegorza
Arciszewskiego – podczas XXIV sesji podejmuje uchwałę w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe
okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.
Zgodnie z wymogami przepisów ustawy – Kodeks wyborczy, Gmina Nasielsk zostaje podzielona
na 15 stałych jednomandatowych okręgów wyborczych
03.10.2012 – W Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie podczas uroczystej gali
przedstawiciele sołectwa Konary za rąk m.in. Wojewody Mazowieckiego – Pana Jacka Kozłowskiego
oraz Senatora RP – Pana Ireneusza Niewiarowskiego odbierają nagrodę za zajęcie III miejsca
w konkursie „Najaktywniejsze sołectwo” organizowanym przez Wojewodę Mazowieckiego przy
współudziale Samorządu Województwa Mazowieckiego, Związku Stowarzyszeń Mazowieckich
Leader, Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz „Gazety Sołeckiej”. Do konkursu
zgłosiły się łącznie 32 sołectwa z terenu województwa mazowieckiego. Oprócz Konar z terenu Gminy
Nasielsk udział w konkursie wzięło również sołectwo Psucin. W gali wraz z delegacjami sołectw biorą
udział Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku – Pan Grzegorz Duchnowski oraz Burmistrz
Nasielska – Pan Grzegorz Arciszewski.
06.10.2012 – Podczas Targów „Smaki Regionów” 2012 Złoty Medal z rąk Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi – Pana Stanisław Kalemby otrzymuje mieszkaniec Gminy Nasielsk – Pan Krzysztof
Kowalski z Winnik, producent oleju lnianego.
07.10.2012 – Dożynki Gminne w Nasielsku.
14.10.2012 – XII Dzień Papieski w Nasielsku pod hasłem „Jan Paweł II – Papież Rodziny”, podczas
którego z koncertem w nasielskim kościele występuje zespół „Moja Rodzina” z Glinojecka.
25.10.2012 – Podczas XXV sesji Rada Miejska w Nasielsku, na wniosek Burmistrza Nasielska – Pana
Grzegorza Arciszewskiego, podejmuje uchwałę w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody
głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. Utworzono
15 stałych obwodów głosowania w Gminie Nasielsk, ich granice pokrywają się z granicami okręgów
wyborczych. Pojawiają się nowe siedziby obwodowych komisji wyborczych w: Hali Sportowej
w Nasielsku, Szkole Podstawowej w Popowie Borowym oraz remizie OSP w Nunie.
29.10.2012 – Spotkanie mieszkańców Gminy Nasielsk z Panem Mariuszem Błaszczakiem – Posłem
na Sejm RP, Przewodniczącym Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości w sali kina „Niwa”.
09.11.2012 – Inauguracja obchodów 94. rocznicy Święta Niepodległości oraz 626. nadania praw
miejskich dla Nasielska w kinie „Niwa”. Podczas uroczystości Nagrodę „Lew Nasielska” 2012
otrzymał Pan Krzysztof Kowalski. W dalszej części uroczystości zaprezentowali się laureaci Konkursu
Recytatorskiego pt. „Polska poezja patriotyczna” oraz odbyła się projekcja niemego filmu
pt. „Pan Tadeusz” w reżyserii Ryszarda Ordyńskiego z 1928 roku. Film ten to zabytek polskiej

kinematografii. Jego premiera miała miejsce w dniu 9 listopada 1928 roku, z okazji 10. rocznicy
odzyskania przez Polskę niepodległości. Byli na niej obecni m.in. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Ignacy Mościcki z małżonką oraz Marszałek Józef Piłsudski z rodziną. Po II wojnie światowej film
ocalał jedynie we fragmentach, na szczęście w kilku kopiach. Wszystkie zachowane fragmenty filmu
pochodzące z różnych kopii zostały przeanalizowane i zmontowane w jedną, jak najpełniejszą wersję
oraz poddane obróbce cyfrowej w zaawansowanej technologii 4K. Projekcja w nasielskim kinie
poprzedziła re-premierę filmu, która odbyła się w odremontowanym, zabytkowym budynku kina
„Iluzjon Filmoteki Narodowej” w Warszawie.
11.11.2012 – Druga część obchodów Święta Niepodległości oraz nadania praw miejskich dla Nasielska,
rozpoczęta złożeniem wieńców na grobie na cmentarzu w Nasielsku, po której odprawiona została
uroczysta msza św. w intencji Ojczyzny i Gminy Nasielsk w kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
Podczas uroczystości na cmentarzu odbyła się ceremonia przekazania harcerzom sztandaru Związku
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Koło w Nasielsku. Od tej
pory zobowiązanie do pełnienia funkcji pocztu sztandarowego sztandaru kombatanckiego przyjęli
na siebie przedstawiciele Nasielskiego Środowiska Harcerskiego. Święto uczciliśmy też na sportowo
turniejem piłkarskim dla uczniów szkół podstawowych na boisku ORLIK.
07-08.12.2012 – Zbiórka żywności zorganizowana przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
w Nasielsku.
11.12.2012 – Polska Unii Onkologii przyznaje Gminie Nasielsk dyplom honorowy za działania
podejmowane na rzecz zwiększenia frekwencji osób zgłaszających się na badania profilaktyczne.
15.12.2012 – Spotkanie opłatkowe w Urzędzie Miejskim w Nasielsku dla honorowych krwiodawców
dawców krwi zrzeszonych w Klubie HDK „Kropelka”.
16.12.2012 – Spotkanie sprawozdawcze z przebiegu 2-letniej kadencji Burmistrza Nasielska – Pana
Grzegorza Arciszewskiego z mieszkańcami Gminy Nasielsk w kinie „Niwa”.
18.12.2012 – „Integracyjne Spotkanie z Mikołajem 2012” w restauracji „Stary Młyn” dla dzieci
niepełnosprawnych i pełnosprawnych pochodzących z rodzin potrzebujących wsparcia.
21.12.2012 – Koncert Bożonarodzeniowy w Nasielskim Ośrodku Kultury.
22.12.2012 – Wspólna wigilia mieszkańców Cieksyna przygotowana przez Stowarzyszenie
Artystyczno-Społeczne „Skafander”.
26.12.2012 – Koncert Bożonarodzeniowy i spotkanie opłatkowe Burmistrza Nasielska – Pana
Grzegorza Arciszewskiego oraz Proboszcza parafii św. Wojciecha – ks. Tadeusza Pepłońskiego
z mieszkańcami w kościele w Nasielsku.
28.12.2012 – Rada Miejska w Nasielsku podczas XXIX sesji podejmuje uchwałę w sprawie
przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska przed upływem
kadencji.

2013
13.01.2013 – Koncert w kinie „Niwa” z okazji finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy,
w którym wystąpiły zespoły: Ragabarabanda, Whatever, Zdredy.
12.02.2013 – Komisarz Wyborczy w Warszawie wydaje Postanowienie Nr 6/13 o przeprowadzeniu
referendum gminnego w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska Pana Grzegorza Arciszewskiego
przed upływem kadencji. Data referendum zostaje wyznaczona na dzień 7 kwietnia 2013 roku.
02.03.2013 – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku nagrodzony certyfikatem „Organizacja
Przyjazna Wolontariuszom” przez Ogólnopolską Sieć Centrów Wolontariatu.
07.03.2013 – Rozpoczyna się przebudowa mostu na rzece Nasielnej w Nasielsku na ul. Żwirki
i Wigury.
09.03.2013 – Nasielski zespół muzyczny Raggabarabanda zwycięża w Otwartym Przeglądzie
Zespołów Muzycznych w klubie „Anima” we Wrocławiu.
16-17.03.2013 – Cztery medale dla zawodników nasielskiego klubu MKS POWER 2005
w Mistrzostwach Polski Juniorów, Seniorów i Weteranów w Wyciskaniu Sztangi Leżąc, które odbyły
się w Warszawie. Drużyna z Nasielska zakończyła Mistrzostwa Polski na wysokim 5. w klasyfikacji
drużynowej.

07.04.2013 – Odbywa się referendum gminne w sprawie odwołania Burmistrza Nasielska Pana
Grzegorza Arciszewskiego przed upływem kadencji. Frekwencja wyniosła 37,3%. Spośród 5.804
głosów ważnych, za odwołaniem Burmistrza Nasielska przed upływem kadencji zagłosowało 3.309
osób, zaś przeciwko odwołaniu 2.495 osób. Burmistrz Nasielska został odwołany, gdyż za odwołaniem
oddano więcej niż połowę ważnie oddanych głosów.
17.04.2013 – Wśród 16 produktów nagrodzonych Laurem Marszałka Województwa Mazowieckiego
dla najlepszych producentów tradycyjnej żywności znalazł się olej rzepakowy produkowany przez
Pana Krzysztofa Kowalskiego z Winnik.
21.04.2013 – Uroczystości z okazji trzeciej rocznicy ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta
Nasielska.
26.04.2013 – Powiatowy etap „Festiwalu Piosenki o Zdrowiu” w Nowodworskim Ośrodku Kultury
z udziałem przedszkolaków oraz uczniów placówek oświatowych z terenu Gminy Nasielsk.
02.05.2013 – Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk, na wniosek Wojewody Mazowieckiego
wyznacza Pana Mirosława Łukowskiego do pełnienia funkcji Burmistrza Nasielska do czasu wyboru
nowego Burmistrza Nasielska.
09.05.2013 – Prezes Rady Ministrów, Pan Donald Tusk, wydaje rozporządzenie w sprawie
przedterminowych wyborów Burmistrza Nasielska. Data przedterminowych wyborów zostaje
wyznaczona na niedzielę 7 lipca 2013 roku.
27.05.2013 – Sesja Rady Miejskiej w Nasielsku ze szczególnymi życzeniami od Pełniącego Funkcję
Burmistrza Nasielska, Pana Mirosława Łukowskiego, dla radnych Rady Miejskiej w Nasielsku,
dyrektorów i pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk oraz sołtysów z terenu Gminy
Nasielsk z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego.
06.06.2013 – Druga edycja „Gali Piosenki Żołnierskiej” w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku.
09.06.2013 – Finał akcji charytatywnej – koncert pn „Gramy dla Andżeliki” w Nasielskim Ośrodku
Kultury.
17.06.2013 – Spotkanie Pełniącego Funkcję Burmistrza Nasielska, Pana Mirosława Łukowskiego
z sołtysami z terenu Gminy Nasielsk w Urzędzie Miejskim w Nasielsku dotyczące merytorycznych
zagadnień związanych z rolnictwem.
22.06.2013 – Piknik rodzinny „Dni Nasielska” na Stadionie Miejskim w Nasielsku, podczas których
wystąpiły zespoły: Skalars, Diadem oraz La Tija.
01.07.2013 – Wchodzi w życie nowy system odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk. Odbieraniem i zagospodarowaniem odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Nasielsk będzie zajmować się firma
BŁYSK-Bis z Makowa Mazowieckiego, która w ogłoszonym przetargu złożyła najkorzystniejszą
ofertę.
07.07.2013 – Odbywają się przedterminowe wybory Burmistrza Nasielska. Przy 15.839 osobach
uprawnionych do głosowania frekwencja wyborcza wyniosła 37,51%. Startuje sześcioro kandydatów:
Pan Grzegorz Arciszewski (1.883 głosy), Pani Magdalena Biernacka (544 głosy), Pan Marek Gerasik
(141 głosów), Pan Andrzej Pacocha (222 głosy), Pan Bogdan Ruszkowski (2.648 głosów) oraz Pani
Katarzyna Jolanta Świderska (440 głosów). W związku z tym, że żaden z kandydatów nie uzyskał
wymaganej liczby głosów, musi odbyć się ponowne głosowanie w dniu 21 lipca 2013 roku, w którym
biorą udział dwaj kandydaci, którzy w pierwszej turze otrzymali największą liczbę głosów:
Pan Grzegorz Arciszewski oraz Pan Bogdan Ruszkowski.
21.07.2013 – Ponowne głosowanie w przedterminowych wyborach Burmistrza Nasielska. Tym razem
frekwencja wyborcza wyniosła 39,29%. Mieszkańcy Gminy Nasielsk zadecydowali, że nowym
Burmistrzem został Pan Bogdan Ruszkowski, który otrzymał 3.797 głosów. Drugi z kandydatów, Pan
Grzegorz Arciszewski, zdobył 2.384 głosy.
23.07.2013 – Komisarz Wyborczy w Warszawie Postanowieniem Nr 24/13 zwołuje sesję Rady
Miejskiej w Nasielsku w celu złożenia ślubowania przez Pana Bogdana Ruszkowskiego, wybranego
na Burmistrza Nasielska w II turze głosowania w wyborach przedterminowych. Sesja ma się odbyć
w dniu 29 lipca 2013 roku o godz. 14.00.
27.07.2013 – Umiera Pan Grzegorz Duchnowski – Przewodniczący Rady Miejskiej w Nasielsku.

29.07.2013 – Sesja Rady Miejskiej, podczas której nastąpiło złożenie ślubowania przez Pana Bogdana
Ruszkowskiego, wybranego na Burmistrza Nasielska w II turze głosowania w wyborach
przedterminowych. Sesja rozpoczyna się minutą ciszy ku czci zmarłego Przewodniczącego Rady
Miejskiej w Nasielsku, śp. Pana Grzegorza Duchnowskiego. Wśród gości obecnych na sesji są m.in.
Pani Anna Aksamit – Senator RP, Pan Tadeusz Nalewajk – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie
Rolnictwa i Rozwoju Wsi (były Zastępca Burmistrza Nasielska), Pan Jacek Kozłowski – Wojewoda
Mazowiecki, radni różnych szczebli samorządu oraz samorządowcy z terenu Powiatu
Nowodworskiego.
02.08.2013 – Uroczystości pogrzebowe śp. Pana Grzegorza Duchnowskiego w kościele św. Wojciecha
w Nasielsku.
15.08.2013 – Rozpoczęcie uroczystości z okazji 93. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” na cmentarzu
w Nasielsku oraz w kościele św. Wojciecha w Nasielsku.
24.08.2013 – Obchody 93. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” w przy pomniku Borkowie. Na uroczystości
obecni byli m.in. Pani Jadwiga Zakrzewska – Wiceprzewodnicząca Komisji Obrony Narodowej Sejmu
RP, pułkownik Mirosław Kaliński – przedstawiciel Ministra Obrony Narodowej, generał brygady Józef
Nasiadko – przedstawiciel Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, major Szymon Sobolewski –
przedstawiciel Dowódcy Wojsk Lądowych, podpułkownik Bogdan Prokop – Zastępca Dowódcy
2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu. Mszę św. sprawował i okolicznościową homilię
wygłosił ksiądz podpułkownik Zenon Pawelak – delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego.
W ramach asysty wojskowej uczestniczyły: Kompania Reprezentacyjna Wojsk Lądowych pod
dowództwem porucznika Mariusza Wiewióra oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec pod batutą
kapelmistrza porucznika Dariusza Kaczmarskiego. Na koniec odbyła się rekonstrukcja walk, jaką
przygotowali członkowie grup rekonstrukcyjnych.
28.08.2013 – Podczas sesji Rada Miejska w Nasielsku dokonuje wyboru nowego Przewodniczącego
Rady Miejskiej. Zostaje nim Pani Katarzyna Świderska. Na nowego Wiceprzewodniczącego Rada
wybiera Pana Jerzego Lubienieckiego.
08.09.2013 – Dożynki Parafialne w Nunie.
09-11.09.2013 – W „Farmie Krzyczki” w Krzyczkach Szumnych odbywa się XV Ogólnopolskie
Sympozjum Agroturystyczne „Komunikowanie i doradztwo w turystyce wiejskiej”.
07-08.09.2013 – Państwo Kowalscy z Winnik otrzymują za swoje produkty kolejne wyróżnienie
podczas XX Międzynarodowych Dni z Doradztwem Rolniczym w Siedlcach.
11.09.2013 – Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik z wizytą w gospodarstwie
Państwa Kowalskich w Winnikach.
15.09.2013 – Zabytkowy pociąg z wagonami z lat 30. XX wieku ze Skansenu w Chabówce
na nasielskiej stacji kolejowej.
18.09.2014 – Festyn w Nunie zorganizowany przez Ochotniczą Straż Pożarną w Nunie.
21-24.09.2013 – Podczas Targów „Polagra Food” oraz „Polagra Gastro” w Poznaniu odbyły się Targi
„Smaki Regionów”, podczas których odbył się finał XIII edycji konkursu kulinarnego „Nasze
Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”. Nagrodę „Perła 2013” otrzymał Pan Krzysztof Kowalski
z Winniki za „olej lniany mazowiecki”.
22.09.2013 – Impreza na placu przy Skwerze Jana Pawła II w Nasielsku pod nazwą „I święto ludowe
na nasielskim rynku”. Wystąpili m.in. zespół ludowy „Karniewiacy”, zespół cygański „Tabor” oraz
zespół „Horpyna”.
23.09.2013 – Wojewoda Mazowiecki wydaje Zarządzenie Nr 452 w sprawie wyborów uzupełniających
do Rady Miejskiej w Nasielsku w okręgu wyborczym nr 3 w związku ze śmiercią śp. Pana Grzegorza
Duchnowskiego. Data wyborów zostaje wyznaczona na dzień 8 grudnia 2013 roku.
26.09.2013 – Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku następuje odwołanie dotychczasowego
Skarbnika Nasielska – Pani Ludwina Turek. Kolejną uchwałą na Skarbnika Nasielska został powołany
Pan Rafał Adamski, który swoją funkcję zaczyna pełnić od dnia 1 października 2013 roku.
29.09.2013 – Piknik „Święto Ziemniaka” w Popowie Borowym.
30.09.2013 – Debata społeczna poświęcona sprawom bezpieczeństwa na terenie Gminy Nasielsk
w kinie „Niwa” w Nasielsku, której współorganizatorami debaty byli: Komendant Powiatowy Policji
w Nowym Dworze Mazowieckim – nadkomisarz Marek Ujazda oraz Burmistrz Nasielska –
Pan Bogdan Ruszkowski

30.09.2013 – Wręczenie przez Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego nagród uczniom
z terenu Gminy Nasielsk, którzy wzięli udział w Ogólnopolskiej Kampanii „Zachowaj Trzeźwy
Umysł”.
01-04.10.2013 – Na lotnisku w Chrcynnie odbywają się Mistrzostwa Polski w Spadochronowej
Akrobacji Zespołowej, zorganizowane przez Warszawską Sekcję Spadochronową Aeroklubu
Warszawskiego SkyDive.
06.10.2013 – Dożynki parafialne w parafii św. Wojciecha w Nasielsku.
10.11.2013 – Inauguracja uroczystości w kinie „Niwa” w Nasielsku z okazji Narodowego Święta
Niepodległości, 627. rocznicy Nadania Praw Miejskich dla Nasielska oraz jubileuszu 20-lecia Klubu
Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” w Nasielsku. Klub Honorowych Dawców Krwi „Kropelka”
z okazji swojego jubileuszu otrzymuje sztandar. Podczas uroczystości została wręczona Nagroda „Lew
Nasielska” 2013 Panu Marianowi Wasierzyńskiemu – pracownikowi kina „Niwa”, wieloletniemu
honorowemu krwiodawcy oraz działaczowi na rzecz osób potrzebujących pomocy w Polskim
Czerwonym Krzyżu oraz ruchu honorowych dawców krwi.
11.11.2013 – Uroczystości rocznicowe na cmentarzu w Nasielsku oraz w kościele św. Wojciecha
w Nasielsku. Przed rozpoczęciem mszy św. grupa „Ultima Ratio Regnum” zaprezentowała inscenizację
prezentującą nadanie praw miejskich dla Nasielska. Państwowe i lokalne święto na sportowo uczcili
uczniowie szkół podstawowych i gimnazjalnych rozgrywając na boisku „ORLIK” turniej piłkarski
o Puchar Burmistrza Nasielska.
23.11.2013 – „Eko-Parada” w Cieksynie na zakończenie projektu „Czysta i kolorowa wieś”
realizowanego przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” w ramach środków
z funduszu sołeckiego.
05.12.2013 – Seminarium szkoleniowe w restauracji „Stary Młyn” dla lokalnych przedsiębiorców
na temat „Źródła finansowania przedsięwzięć innowacyjnych i międzynarodowego transferu
technologii po 2013 roku w odnawialnych źródłach energii (OZE), ze szczególnym uwzględnieniem
fotowoltaiki”.
08.12.2013 – Odbywają się wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Nasielsku. Frekwencja wynosi
10,78%. Wyborcy dokonują wyboru spośród czworga kandydatów, którymi są: Pani Magdalena
Biernacka, Pan Albert Sebastian Czyżyk, Pan Ireneusz Domański oraz Pan Andrzej Zawadzki. Wolą
głosujących nową radną Rady Miejskiej w Nasielsku zostaje Pani Magdalena Biernacka.
11.12.2013 – Spotkanie Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego z mieszkańcami
na temat bieżących spraw Gminy Nasielsk w kinie „Niwa”.
13.12.2013 – Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc…” w Nasielskim Ośrodku
Kultury, zorganizowany przez NOK oraz 2. Mazowiecki Pułk Saperów w Kazuniu.
15.12.2013 – Spotkanie opłatkowe środowiska nasielskich krwiodawców zrzeszonych w Klubie
Honorowych Dawców Krwi „Kropelka” z udziałem Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana
Ruszkowskiego.
20.12.2013 – Spotkanie Wigilijne w Cieksynie na placu przy „pomarańczowym drzewie”.
21.12.2013 – Spotkanie opłatkowe Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego
z nasielskimi harcerzami. Podczas spotkania harcerze przekazali na ręce Burmistrza Nasielska
Betlejemskie Światło Pokoju.
26.12.2013 – Koncert Bożonarodzeniowy oraz spotkanie opłatkowe Burmistrza Nasielska – Pana
Bogdana Ruszkowskiego i Proboszcza parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. Tadeusza Pepłońskiego
z mieszkańcami Gminy Nasielsk w kościele w Nasielsku.
27.12.2013 – Podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku nowo wybrana radna – Pani Magdalena
Biernacka otrzymała zaświadczenie o wyborze oraz złożyła uroczyste ślubowanie.

2014
12.01.2014 – 22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Nasielskim Ośrodku Kultury.
09.02.2014 – Amatorski Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Burmistrza Nasielska w Hali
Sportowej w Nasielsku.
01.03.2014 – Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” – święto ustanowione przez Sejm RP
w 2011 – został upamiętniony w Gminie Nasielsk złożeniem kwiatów pod krzyżem w Popowie

Borowym, upamiętniającym Żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego poległych w czerwcu
1950 roku.
07-08.03.2014 – Szkolenie wyjazdowe dla sołtysów z terenu Gminy Nasielsk w Nidzicy. Tematami
szkolenia były sprawy związane z funduszem sołeckim oraz projekt „Strategii Rozwoju Gminy
Nasielsk na lata 2014-2020”.
19.03.2014 – Uczniowi z Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku
rozpoczynają warsztaty w ramach „Szkoły Dialogu” – programu edukacyjnego fundacji Forum
Dialogu, objętego honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.
20.03.2014 – Pan Andrzej Wójcik zostaje wybrany na nowego Sołtysa Ruszkowa.
31.03.2014 – Na zaproszenie Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego w Urzędzie
Miejskim w Nasielsku przybywa z wizytą Pan Jarosław Jarząbkowski – pochodzący z Nasielska Mistrz
Świata Intel Extreme Masters 2014 w grze komputerowej Counter-Strike.
01.04.2014 – Otwarcie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w ZGKiM
w Nasielsku.
10.04.2014 – Spotkanie Burmistrza Nasielska z radnymi Rady Miejskiej oraz kierownikami wydziałów
Urzędu Miejskiego dotyczące „Strategii Rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014-2020”. Spotkanie
prowadzili Panowie: Krzysztof Chormański i Ireneusz Kamiński, którzy przygotowują projekt
Strategii.
22.04.2014 – Spotkanie Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego z mieszkańcami
Nasielska dotyczące projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nasielsk na lata 2014-2020” w kinie „Niwa”
w Nasielsku.
27.04.2014 – Pierwszy bieg uliczny z okazji Kanonizacji i IX rocznicy śmierci Jana Pawła II, pod
patronatem honorowym Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego oraz Starosty
Nowodworskiego – Pana Krzysztofa Kapusty, zorganizowany przez MKS Victoria Nasielsk. Łącznie
w biegu głównym wystartowało 82 zawodników i zawodniczek na dystansie 9,2 km oraz miłośników
nornic walking na dystansie 4,6 km. W konkurencjach biegowych dla najmłodszych uczestników
(szkoły podstawowe I-III i IV-VI, gimnazja oraz rodzice z dziećmi) wystartowało 94 uczestników.
28.04.2014 – Czwarta rocznica ustanowienia św. Wojciecha Patronem Miasta Nasielska. Podczas
uroczystej mszy św. – sumy odpustowej – nastąpiło wręczenie przez ks. Tadeusza Pepłońskiego –
proboszcza parafii św. Wojciecha w Nasielsku oraz Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana
Ruszkowskiego nagród dla najlepszych uczestników w trzech konkursach: multimedialnym dla
uczniów szkół gimnazjalnych pt. „Św. Wojciech – Biskup, Męczennik, Patron Miasta Nasielska”,
plastycznym dla uczniów klas IV-VI szkół podstawowych pt. „Święty Wojciech – wzór
do naśladowania” oraz plastycznym dla uczniów klas I-III szkół podstawowych pt. „Święty Wojciech,
jego życie i działalność”. Nagrody otrzymały również drużyny startujące na boisku piłkarskim „Orlik”
w Turnieju Piłkarskim dla Szkół podstawowych o „Wojciechowy Puchar”.
01.05.2014 – Dzień Strażaka w Gminie Nasielsk obchodzony w Cieksynie.
03.05.2014 – Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja oraz święto kościelne Matki Boskiej Królowej
Polski obchodzone na cmentarzu oraz w kościele parafialnym w Nasielsku.
04.05.2014 – „Dzień Otwartych Strażnic” w Psucinie – remizę OSP odwiedziło ponad 130 osób –
połączony z turniejem drużyn wiejskich o Puchar Burmistrza Nasielska, w którym wzięło udział
11 drużyn.
05.05.2014 – Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców Gminy Nasielsk, szczególnie
pracujących poza Nasielskiem, Urząd Miejski w Nasielsku wydłuża godziny pracy w każdy roboczy
poniedziałek do godz. 18.00.
05.05.2014 – IX Festiwal Piosenki o Zdrowiu w Nowodworskim Ośrodku Kultury, którego
organizatorem była Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim.
Gminę Nasielsk reprezentowały przedszkolaki z Samorządowego Przedszkola w Nasielsku i Starych
Pieścirogów, Oddziału Przedszkolnego działającego przy Szkole Podstawowej w Nasielsku oraz dwie
uczennice gimnazjum z Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach.
09-11.05.2014 – Drużyna samorządowa reprezentująca Gminę Nasielsk zdobywa tytuł Mistrza Polski
podczas turnieju finałowego XVIII Mistrzostw Polski Samorządowców w Halowej Piłce Nożnej „5”,
które odbyły się w Brennej.

20.05.2014 – Spotkanie konsultacyjne w sprawie projektu „Strategii Rozwoju Gminy Nasielsk na lata
2014- 2020” z przedsiębiorcami oraz organizacjami pozarządowymi działającymi na terenie Gminy
Nasielsk.
20.05.2014 – Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Pan Krzysztof Kowalski z Winnik odbiera
nagrodę w XIV edycji ogólnopolskiego konkursu „Sposób na sukces” na najlepsze działania kreujące
przedsiębiorczość i tworzenie nowych miejsc pracy na terenach wiejskich, odbywającego się pod
patronatem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego oraz Ministra Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. Ideą konkursu jest wspieranie ciekawych przedsięwzięć gospodarczych, których
uruchomienie generuje nowe miejsca pracy na wsi poza rolnictwem, przyczyniając się do ograniczenia
bezrobocia i aktywizacji społeczności lokalnych. Wraz z laureatem w uroczystości udział wzięli
Starostwa Nowodworski – Pan Krzysztof Kapusta oraz Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan
Ruszkowski.
22.05.2014 – Uczennice Publicznego Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku: Anna
Wawrzyńska, Aleksandra Filipiak oraz Julia Górska odbierają podczas uroczystości na Politechnice
Warszawskiej dyplomy laureatów konkursów przedmiotowych na szczeblu wojewódzkim.
25.05.2014 – „Zdrowa Majówka w Nasielsku” przy kościele w Nasielsku oraz w Przychodni przy
ul. Sportowej. Celem imprezy była promocja różnych aspektów zdrowego stylu życia. W ramach
bezpłatnych działań udzielono 97 porad lekarskich i 685 porad pielęgniarskich oraz wykonano badania
diagnostyczne: 20 badań USG, 61 badań spirometrycznych, 45 pomiarów poziomu hemoglobiny
glikowanej, 395 pomiarów poziomu cukru, 165 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi, 19 badań
cytologicznych, 140 pomiarów poziomu cholesterolu, 4 pomiary poziomu trój glicerydów oraz
2 pomiary poziomu kreatyniny. Odbyła się również akcja poboru krwi. Do akcji włączyły się m.in.
POLFA TARCHOMIN, POLPHARMY, WÖRWAG PHARMY, NATURE HOUSE, FIZJO-MED,
TAKEDY POLSKA, Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nasielsku, Akcja Katolicka w Nasielsku, Fundacja GO SILVER, Klub Honorowych Dawców Krwi
„Kropelka” w Nasielsku, Stowarzyszenie SKAFANDER. Organizatorami akcji byli: Burmistrz
Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski, Proboszcz parafii św. Wojciecha w Nasielsku – ks. kanonik
Tadeusz Pepłoński, Dyrektor SPZOZ w Nasielsku – Pani Maria Michalczyk.
25.05.2014 – W całym kraju odbywa się głosowanie w wyborach posłów do Parlamentu
Europejskiego. W Gminie Nasielsk frekwencja wyborcza wynosi 14,02%; najwięcej głosów wyborcy
oddali na listy: KW Prawo i Sprawiedliwość – 842 głosy (39,62% ważnie oddanych głosów),
KW Platforma Obywatelska RP – 493 głosy (23,2% ważnie oddanych głosów) oraz KW Polskie
Stronnictwo Ludowe – 224 głosy (10,54% ważnie oddanych głosów).
01.06.2014 – „Dzień Dziecka w Gminie Nasielsk”, który odbył się na terenie Farmy Krzyczki dzięki
wspólnej inicjatywie Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana Ruszkowskiego, Starosty
Nowodworskiego – Pana Krzysztofa Kapusty, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,
Nasielskiego Ośrodka Kultury, Fundacji GO SILVER oraz Farmy Krzyczki. Wśród atrakcji dla dzieci
były m.in. kalambury, malowanie „buziek”, decoupage, przeciąganie liny, skoki w workach, karaoke,
dmuchana zjeżdżalnia, mini-zoo, zabawy z chustą, rozgrywki sportowe, przejażdżki konno i bryczką,
zwiedzanie wiatraka, przejażdżki samochodami 4x4. Podczas imprezy przygrywał zespół „Młode
Wyjce”.
04.06.2014 – Główne uroczystości „Święta Wolności” w Szkole Podstawowej im. Stefana
Starzyńskiego w Nasielsku. W programie znalazły się m.in. wystawa „Pamiątki PRL-u”, wystawa
pamiątek związanych z przełomem 1989 roku, występy chóru szkolnego, projekcja zrealizowanego
specjalnie na tę uroczystość filmu pt. „Pokolenie 89”, wręczenie nagród laureatom Gminnego
Konkursu Plastycznego „Żyję w wolnym kraju” i Gminnego Konkursu Wiedzy „Rok 1989 w Polsce”
oraz Gminny Konkurs Piosenki Patriotycznej pod hasłem „Wolność jak radosny ludzi śmiech…”.
„Święto Wolności” zorganizowane zostało przy współpracy z Fundacją Kronenberga działającą przy
banku City Handlowy.
11.06.2014 – Finał 47. edycji konkursu „Orzeł Agrobiznesu”, podczas którego „Orła Agrobiznesu”
Grand Prix (nagrodę II stopnia) otrzymał Bank Spółdzielczy w Nasielsku. Nominację do nagrody
otrzymali również inni nasielscy przedsiębiorcy: Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”
w Nasielsku oraz Przychodnia Weterynaryjna „Tezi Vet” – Grzegorz i Łukasz Paczewscy.

14.06.2014 – Inauguracja pikniku „Dni Nasielska”. Nasielskie uroczystości rozpoczęto odsłonięciem
na budynku Przychodni przy ul. Sportowej w Nasielsku pamiątkowej tablicy upamiętniającej fakt
przyjścia na świat w tym budynku dwojga podwójnych Mistrzów Olimpijskich: Pani Renaty MauerRóżańskiej (strzelectwo) oraz Pana Tomasza Majewskiego (pchnięcie kulą). Tablicę ufundował,
zamontował i przekazał jako dar dla społeczności Gminy Nasielsk mistrz kamieniarski – Pan Janusz
Pacocha. Gośćmi honorowymi uroczystości byli: Pani Renata Mauer-Różańska, Pani Anna Majewska –
mama Tomasza Majewskiego (które dokonały odsłonięcia tablicy) oraz brat Pana Tomasza – Pan
Michał Majewski z żoną Joanną. Dalsza część wydarzeń w tym dniu odbyła się na Stadionie Miejskim
w Nasielsku, gdzie odbyły się zawody w wieloboju lekkoatletycznym oraz mecze piłki nożnej. W Hali
Sportowej w Nasielsku odbył się natomiast turniej tenisa stołowego zorganizowany przez KS „Sparta”
Nasielsk.
15.06.2014 – Drugi dzień pikniku „Dni Nasielska” rozpoczęła msza św. w nasielskim kościele
parafialnym sprawowana w intencji Gminy Nasielsk i jej mieszkańców. Finalna część „Dni
Nasielska” odbyła się na Stadionie Miejskim w Nasielsku. W programie znalazły się m.in. występ
Nasielskiej Orkiestry Dętej, spektakl teatralny pt. „Skrzatów przygoda z przyrodą”, występ Chóru
„Belcanto” z Legionowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, prezentacja laureatów przeglądu
„O Złotą Nutkę”, wręczenie nagród w konkursie plastycznym „Nasielsk – Ekologiczna Gmina”,
występy taneczne laureatów „Mini Dance Show” oraz Ogniska Wokalnego NOK, mecze piłkarskie
„orlików” z UKS Sokół działającego przy SP w Nasielsku. W bloku koncertowo-artystycznym
wystąpili: zespół „Sami”, nasielski zespół „Raggabarabanda”, kabaret „Czesuaf” oraz – gwiazda
„Dni Nasielska” – zespół „Video”.
14-15.06.2014 – Podczas Mazowieckich Dni Rolnictwa w Poświętnem Gminę Nasielsk reprezentowały
m.in. Gospodarstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Państwa Hanny i Krzysztofa Kowalskich
z Winnik, firma brukarska KaBa oraz firma Mil-Mag z Siennicy.
22.06.2014 – Uroczystość upamiętnienia żołnierzy Narodowego Zjednoczenia Wojskowego z oddziału
st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicz ps. „Rój”, poległych w 1950 roku w Popowie Borowym:
Władysława Grudzińskiego ps. „Pilot”, Kazimierza Chrzanowskiego ps. „Wilk”, Czesława Wilskiego
ps. „Brzoza”, „Zryw” oraz Hieronima Żbikowskiego ps. „Gwiazda”. Wzięli w niej udział m.in.
członkowie rodzin poległych żołnierzy, przedstawiciel Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej –
Pan dr Krzysztof Kacprzak, Zastępca Prezesa Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód
Pułtusk – Pan Wiesław Świerczewski, Sekcja 13. Pułku Piechoty przy Pułtuskim Towarzystwie
Społeczno-Kulturalnym, Związek Strzelecki „Strzelec” Jednostka Strzelecka 1026 z Makowa
Mazowieckiego. Uroczystość rozpoczęła się do mszy św. przy krzyżu w Popowie Borowym, po której
odbył się Apel Poległych i złożenie kwiatów przed krzyżem. Druga część uroczystości – w Szkole
Podstawowej w Popowie Borowym – to m.in. występ Nasielskiej Orkiestry Dętej, prelekcja
dr Krzysztofa Kacprzaka na temat działalności oddziału st. sierż. Mieczysława Dziemieszkiewicza
ps. „Rój”, występ Natalii Komendarskiej – laureatki Gminnego Konkursu Piosenki Patriotycznej
„Wolność jak radosny ludzi śpiew…”, prezentacja wierszy Pana Stefana Świąteckiego z Szyszk
o „Żołnierzach Wyklętych” oraz wystawa „Wyklętym – Niezłomnym – Niezwyciężonym”.
Organizatorem uroczystości był Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski. Honorowy patronat
nad uroczystością objęli: Prezes Instytutu Pamięci Narodowej – Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko
Narodowi Polskiemu – dr Łukasz Kamiński oraz Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa
– Pan dr hab. Andrzej Kunert. Patronat medialny nad uroczystością objęły: Czasopismo Samorządu
Gminnego „Życie Nasielska” oraz serwis internetowy – podziemiezbrojne.blox.pl.
23.06.2014 – W kinie „Niwa” odbyło się uroczyste zakończenie pierwszego roku akademickiego
studentów Uniwersytetu III Wieku w Nasielsku.
28.06.2014 – Obchody rocznicowe Szkoły Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach
Siennickich z okazji 60-lecia istnienia szkoły, 10-lecia nadania jej imienia oraz 5-lecia ufundowania
sztandaru. Ważnym punktem podczas obchodów rocznicowych było odsłonięcie pamiątkowej tablicy
poświęconej pierwszemu kierownikowi i budowniczemu obecnego budynku szkoły – Mieczysławowi
Kucińskiemu. Podczas uroczystości Szkoła Podstawowa otrzymała Srebrny, a Dyrektor – Pani
Marianna Danisiewicz – Brązowy Medal za Zasługi dla Polskiego Ruchu Olimpijskiego. W ramach
uroczystości odbył się również festyn pod hasłem „Witajcie wakacje”.

19-27.07.2014 – XXXXVIII Ogólnopolski Zlot Przyjaciół Indian na terenie „Wiktoria Park”
w Cieksynie; odbywa się on tylko raz w roku, w 2014 roku – po raz pierwszy na Mazowszu. Celem
Zlotu jest poznawanie kultury, historii i życia Indian „od podszewki”, bez potrzeby wyjeżdżania
do Ameryki. Uczestnikami takiego Zlotu są: indianiści, podróżnicy, miłośnicy survivalu, hodowcy koni
i psów zaprzęgowych, pisarze, fotoreporterzy, muzycy, osoby propagujące ekologiczny styl życia.
Organizatorami Zlotu w Cieksynie byli: Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne SKAFANDER oraz
Sagitarius Projekt Agencja Artystyczno-Reklamowa, przy wsparciu finansowym Gminy Nasielsk,
Western Union, Nadleśnictwa Płońsk i Studia Format. W trakcie Zlotu w dniu 20 lipca miał miejsce
dzień otwarty dla zwiedzających pn. „W przyjaźni z naturą”.
29.07. oraz 02.08.2014 – Przez teren Gminy Nasielsk przejeżdża LOTTO TOUR –
57. Międzynarodowy Wyścig Kolarski „Dookoła Mazowsza”.
15.08.2014 – Obchody 94. rocznicy „Bitwy nad Wkrą” i „Bitwy Warszawskiej” – uroczystości
na cmentarzu w Nasielsku oraz uroczysta msza św. w nasielskim kościele. Wartę honorową przy grobie
na cmentarzu pełnią żołnierze z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów w Kazuniu.
18-29.08.2014 – Na zgrupowaniu przed sezonem 2014/2015 przebywają w Nasielsku siatkarki
pierwszoligowej drużyny „Sparta” Warszawa. Od 22 sierpnia do seniorek dołączają również grupy
juniorek i kadetek. Zawodniczki trenują codziennie w Hali Sportowej, tam również w dniu 27 sierpnia
rozgrywają mecz kontrolny z zawodniczkami NOSiR Nowy Dwór Mazowiecki oraz w dniu 28 sierpnia
mecz sparringowy z zawodnikami reprezentującymi „Spartę” Nasielsk.
23.08.2014 – Uroczystości związane z 94. rocznicą „Bitwy nad Wkrą” w Borkowie z udziałem m.in.
przedstawiciela Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronisława Komorowskiego – Pana Waldemara
Strzałkowskiego, Pani Jadwigi Zakrzewskiej – Posłanki na Sejm RP i Wiceprzewodniczącej Sejmowej
Komisji Obrony Narodowej, pułkownika Mirosława Kalińskiego – przedstawiciela Ministra Obrony
Narodowej, pułkownika Marka Orzechowskiego – przedstawiciela szefa sztabu Generalnego Wojska
Polskiego. Mszę św. celebrował i homilię wygłosił delegat Biskupa Polowego Wojska Polskiego –
ksiądz podpułkownik Zenon Pawelak. Udział w uroczystości wzięła Kompania Honorowa
2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia oraz Orkiestra Wojskowa z Siedlec. Po ceremonii
wojskowej odbyła się inscenizacja wydarzeń i walk polsko-bolszewickich, w której uczestniczyło
około 100 rekonstruktorów z całej Polski z udziałem dużej liczby sprzętu (czołg, wozy pancerne,
armata, karabiny maszynowe). Była to jak dotychczas największa rekonstrukcja w Borkowie. Zadanie
pn. „Obchody bitwy nad Wkrą” było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach
Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski Fundusz
Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
28.08.2014 – Podczas LVI sesji Rada Miejska w Nasielsku podejmuje uchwałę w sprawie
zatwierdzenia „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku”.
30.08.2014 – Na boisku piłkarskim „ORLIK” w Nasielsku odbył się otwarty trening zawodników
klubu GKS Góra – jednego z dwóch w Polsce klubów dla piłkarzy grających w amp futbol, czyli
będących po amputacjach dolnej kończyny (zawodnicy z pola) oraz po amputacjach kończyny górnej
(bramkarze). Po treningu zawodnicy GKS Góra rozegrali pokazowy mecz sparringowy z drużyną
reprezentującą Gminę Nasielsk. W drużynie GKS Góra jako bramkarz występuje mieszkaniec Gminy
Nasielsk – Jakub Jasiulewicz, będący jednocześnie kadrowiczem reprezentacji Polski w amp futbolu.
06.09.2014 – Na lotnisku w Chrcynnie odbyły się Finały 57. Samolotowych Nawigacyjnych
Mistrzostw Polski Seniorów oraz 43. Samolotowych Nawigacyjnych Mistrzostw Polski Juniorów.
Finałową konkurencją była celność lądowania, która stanowiła zwieńczenie tygodniowych zmagań.
Tryumfatorzy Mistrzostw otrzymali puchary ufundowane przez Burmistrza Nasielska – Pana Bogdana
Ruszkowskiego. Wśród atrakcji towarzyszących finałom m.in. wystawa sprzętu lotniczego
i wojskowego, przeloty widokowe. Mistrzostwa zorganizował Aeroklub Warszawski, zaś Gmina
Nasielsk była partnerem zawodów.
07.09.2014 – „Dożynki Gminne” w Nunie, które odbyły się w kościele w Nunie oraz na placu przy
byłej szkole Podstawowej w Nunie. Organizatorem „Dożynek Gminnych” byli: proboszcz parafii
pw. bł. Jerzego Popiełuszki w Nunie – ks. Tadeusz Jabłoński oraz Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan
Ruszkowski. W programie Dożynek znalazły się m.in.: uroczysta msza św. dożynkowa z poświęceniem
wieńców i przekazaniem chlebów dożynkowych, przemarsz na plac imprezy, występ Nasielskiej

Orkiestry Dętej, degustacja potraw regionalnych, stoiska gastronomiczne i z rękodziełem, występ
dzieci z SP w Popowie Borowym i Budach Siennickich, występy zespołów: z DPS w Nasielsk,
z Warsztatów Terapii Zajęciowej z Pieścirogów, „Surrexit” z Nasielska, „Fratres” z Wyższego
Seminarium Duchownego w Płocku, konkurs na najładniejszy wieniec dożynkowy, zabawy
dożynkowe, wesołe miasteczko, pokazy udzielania pierwszej pomocy, a w bloku tanecznym zespoły
„Anawim” i „TheSperados”. „Dożynki Gminne” były współfinansowane ze środków Unii Europejskiej
w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Europejski
Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Stoiska z produktami regionalnymi sfinansowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
13-14.09.2014 – Mieszkaniec Gminy Nasielsk, Jakub Jasiulewicz, debiutuje w reprezentacji Polski
w amp futbolu na pozycji bramkarza podczas AMP Futbol Cup 2014 – Międzynarodowym Turnieju
Piłki Nożnej Osób po Amputacjach rozgrywanym w Warszawie i zajmuje wraz z drużyną 3. miejsce
w turnieju. Jakub zagrał w trzech meczach podczas turnieju, w debiucie z Włochami (3:0) nie puścił
żadnej bramki. Poza Jakubem w reprezentacji Polski zagrali inni uczestnicy treningu i meczu
pokazowego, jaki odbył się na boisku „Orlik” w Nasielsku w dniu 30 sierpnia.
20.09.2014 – W remizie OSP w Cieksynie odbyła się „Biała Sobota”, której celem była promocja
różnych aspektów zdrowego stylu życia. Mieszkańcy Cieksyna oraz okolic mogli poddać się
bezpłatnym badaniom oraz skorzystać z porad lekarskich i pielęgniarskich. W ramach badań
diagnostycznych wykonano: 55 badań spirometrycznych, 49 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
63 pomiary poziomu cukru, 52 pomiary poziomu cholesterolu, 45 pomiarów EKG, 56 pomiarów
ryzyka powikłań naczyniowych. Dostępny był autobus do poboru krwi, możliwe było uzyskanie porad
w zakresie fizjoterapii i masaży leczniczych oraz nauka udzielania pomocy przedmedycznej.
21.09.2014 – „Święto Ziemniaka” w Popowie Borowym. W programie m.in. degustacja potraw
regionalnych i potraw z ziemniaka, pokaz sprawności bojowej oraz nauka pierwszej pomocy
przedmedycznej OSP z Jackowa oraz OSP z Psucina, konkurs na największą bulwę ziemniaczaną,
konkursy zręcznościowe (rzut ziemniakiem do celu, slalom z ziemniakami na łyżce), pokaz tańca
Zumba, występy: Nasielskiej Orkiestry Dętej, dzieci ze Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym
oraz zespołów „TheSperados” i „Mejk”. Organizatorem „Święta Ziemniaka” w Popowie Borowym był
Burmistrz Nasielska – Pan Bogdan Ruszkowski oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Popowie
Borowym – Pani Teresa Przybysz. „Święto Ziemniaka” było współfinansowane ze środków Unii
Europejskiej w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary
wiejskie”. Stoiska z produktami regionalnymi sfinansowało Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
30.09.2014 – Inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w kinie „Niwa”
w Nasielsku”.

NAGRODA „LEW NASIELSKA”
Nagroda „Lew Nasielska” została ustanowiona przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniem Nr 121/03
z dnia 1 grudnia 2003 roku w celu honorowania osób, instytucji i innych podmiotów szczególnie
zaangażowanych we wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej na terenie Gminy Nasielsk oraz
na Mazowszu. Autorem statuetki Lwa jest artysta-plastyk Marek Zalewski z Ciechanowa. Pierwsze
„Lwy Nasielska” wręczono w 2004 roku. Od 2012 roku Nagroda „Lew Nasielska” jest wręczana
laureatowi podczas uroczystości inaugurujących obchodu Święta Niepodległości oraz rocznicy nadania
praw miejskich dla Nasielska.
Organem uprawnionym do postępowania zmierzającego do wyłonienia laureatów Nagrody „Lew
Nasielska” jest Kapituła, którą tworzą żyjący laureaci nagrody oraz urzędujący Burmistrz Nasielska
(lub w jego zastępstwie Zastępca Burmistrza Nasielska). Podczas kadencji 2010-2014 Nagrodę
otrzymali:
2011 rok – Pani Agata Nowak (Dyrektor Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Nasielsku),
2012 rok – Pan Krzysztof Kowalski (właściciel ekologicznego gospodarstwa i producent zdrowej
żywności z Winnik),
2013 rok – Pan Marian Wasierzyński (krzewiciel honorowego krwiodawstwa i działacz Polskiego
Czerwonego Krzyża).
W 2013 roku Honorowa Nagroda „Lew Nasielska” został przyznana pośmiertnie śp. Panu
Grzegorzowi Duchnowskiemu.

Krzysztof Kowalski
Agata Nowak

Marian Wasierzyński
Grzegorz Duchnowski

RADA MIEJSKA W NASIELSKU
Rada Miejska w Nasielsku jest organem stanowiącym i kontrolnym w Gminie Nasielsk (na podstawie
art. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Rada Miejska w Nasielsku – zgodnie
z art. 17 pkt 1 ww. ustawy – liczy 15 radnych:
– Wiceprzewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego,
Antosik Henryk
Wiceprzewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Środowiska
– Radna Rady Miejskiej od 27 grudnia 2013 roku
Biernacka Magdalena
– Przewodniczący Komisji Zdrowia
Dublewski Albert Jakub
– Przewodniczący Komisji Budżetu i Finansów
Fronczak Krzysztof
– Radny Rady Miejskiej
Kalinowski Antoni
– Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej od 28 sierpnia 2013 roku
Lubieniecki Jerzy
– Przewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący Komisji
Skrzynecki Radosław Antoni
Oświaty, Kultury i Sportu
– Przewodniczący Komisji Oświaty, Kultury i Sportu
Sotowicz Stanisław
– Wiceprzewodniczący Komisji Rolnictwa
Suska Wiesław
– Wiceprzewodniczący Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej
Suwiński Maciej Aleksander
– Wiceprzewodniczący Komisji Rewizyjnej, Wiceprzewodniczący
Szulkowski Artur Sylwester
Komisji Budżetu i Finansów
– Przewodniczący Komisji Gospodarki Komunalnej i Ochrony
Śmietański Stanisław
Środowiska
Świderska Katarzyna Jolanta – Przewodnicząca Rady Miejskiej od 28 sierpnia 2013 roku
– Przewodniczący Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego
Świderski Mirosław
– Przewodniczący Komisji Rolnictwa
Wóltański Zbigniew Stefan

Funkcję Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku od początku kadencji pełnił Pan Grzegorz
Duchnowski, którego mandat wygasł w dniu 28 sierpnia 2014 roku, wskutek śmierci.

Rada Miejska w Nasielsku w kadencji 2010-2014 obradowała na 57 sesjach i podjęła 400 uchwał
(stan na dzień 30 września 2014 roku).
W okresie między sesjami Rady Miejskiej w Nasielsku pracowało siedem stałych Komisji.
I. Komisja Budżetu i Finansów:
1. Fronczak Krzysztof – Przewodniczący Komisji
2. Szulkowski Artur – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Antosik Henryk
4. Lubieniecki Jerzy
5. Sotowicz Stanisław
6. Suwiński Maciej
7. Świderski Mirosław
Komisja Budżetu i Finansów odbyła 55 posiedzeń.
II. Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego:
1. Świderski Mirosław – Przewodniczący Komisji
2. Antosik Henryk – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Dublewski Albert
4. Lubieniecki Jerzy
5. Sotowicz Stanisław
6. Suwiński Maciej
7. Szulkowski Artur
Komisja Infrastruktury i Porządku Publicznego odbyła 48 posiedzeń.
III. Komisja Rolnictwa:
1. Wóltański Zbigniew – Przewodniczący Komisji
2. Suska Wiesław – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Fronczak Krzysztof
4. Kalinowski Antoni
5. Śmietański Stanisław
Komisja Rolnictwa odbyła 24 posiedzenia.
IV. Komisja Oświaty, Kultury i Sportu:
1. Sotowicz Stanisław – Przewodniczący Komisji
2. Skrzynecki Radosław – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Lubieniecki Jerzy
4. Suwiński Maciej
5. Szulkowski Artur
W trakcie kadencji nastąpiła zmiana w składzie osobowym Komisji. Do składu Komisji powołano
w dniu 30 stycznia 2014 roku radną Magdalenę Biernacką, wybraną w wyborach uzupełniających
w dniu 08.12.2013 roku, zaprzysiężoną na XLVI sesji Rady Miejskiej w dniu 27 grudnia 2013 roku.
Komisja Oświaty, Kultury i Sportu odbyła 40 posiedzeń.
V. Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej:
1. Dublewski Albert – Przewodniczący Komisji
2. Suwiński Maciej – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Skrzynecki Radosław
4. Suska Wiesław
5. Świderski Mirosław
6. Wóltański Zbigniew
Komisja Zdrowia i Pomocy Społecznej odbyła 32 posiedzenia.

VI. Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska:
1. Śmietański Stanisław – Przewodniczący Komisji
2. Antosik Henryk – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Dublewski Albert
4. Kalinowski Antoni
5. Lubieniecki Jerzy
6. Wóltański Zbigniew
W trakcie kadencji nastąpiła zmiana w składzie osobowym Komisji. Do składu Komisji powołano
radną Magdalenę Biernacką w dniu 30 stycznia 2014 roku.
Komisja Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska odbyła 34 posiedzenia.
VII. Komisja Rewizyjna:
1. Skrzynecki Radosław – Przewodniczący Komisji
2. Szulkowski Artur – Wiceprzewodniczący Komisji
3. Kalinowski Antoni
4. Suska Wiesław
5. Wóltański Zbigniew
Komisja Rewizyjna odbyła 17 posiedzeń. Zadaniem jej była kontrola działalności Burmistrza Nasielska
i gminnych jednostek organizacyjnych, opiniowanie wykonania budżetu gminy i występowanie
z wnioskiem do Rady Miejskiej w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia absolutorium Burmistrzowi
Nasielska. Ponadto Komisja Rewizyjna wykonywała inne zadania zlecone przez Radę Miejską
w zakresie kontroli.

BURMISTRZ NASIELSKA
Burmistrz Nasielska jest organem wykonawczym Gminy Nasielsk (na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Podczas VI kadencji samorządu funkcję Burmistrza Nasielska sprawowały następujące osoby:
od 14.12.2010 r. do 11.04.2013 r. – Grzegorz Arciszewski,
od 02.05.2013 r. do 29.07.2013 r. – Mirosław Łukowski (Pełniący Funkcję Burmistrza Nasielska,
wyznaczony przez Prezesa Rady Ministrów),
od 29.07.2013 r. – Bogdan Ruszkowski.

Grzegorz Arciszewski

Mirosław Łukowski

Bogdan Ruszkowski

URZĄD MIEJSKI W NASIELSKU
Burmistrz Nasielska wykonuje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nasielsku (na podstawie
art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym). Organizację i zasady
funkcjonowania Urzędu Miejskiego w Nasielsku określa „Regulamin Organizacyjny Urzędu
Miejskiego w Nasielsku”, nadany Zarządzeniem Nr 165/12 Burmistrza Nasielska z dnia 14 grudnia
2012 roku.
Sekretarz Nasielska
do 03.01.2014 r. – Maria Kowalska
od 27.01.2014 r. – Marek Maluchnik
Skarbnik Nasielska:
do 30.09.2013 r. – Ludwina Turek
od 01.10.2013 r. – Rafał Adamski
Wydział Administracji i Nadzoru (A)
Kierownik:
do 26.01.2014 r. – Marek Maluchnik
od 27.01.2014 r. – Krzysztof Miller
Wydział Budżetu i Finansów (F)
Kierownik:
do 31.03.2011 r. – Agnieszka Kalinowska (p.o. Kierownika)
od 01.04.2011 r. – Barbara Olbryś

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych (IZP)
Kierownik: Radosław Kasiak (od 02.05.2011 r., wcześniej od 01.03.2009 r. Kierownik Wydziału
Rozwoju Regionalnego)
Biuro Kadr i Płac (KP)
Bez obsady kierowniczej
Wydział Spraw Obywatelskich (SO)
Kierownik:
do 25.06.2012 r. – Bożena Kobusiak
od 11.07.2012 r. – Ewa Mikulska
Urząd Stanu Cywilnego (USC)
Kierownik:
do 25.06.2012 r. – Bożena Kobusiak
w okresie 01-25.06.2012 r. (podczas zwolnienia Kierownika) – Zastępca Kierownika USC
od 11.07.2012 r. – Ewa Mikulska
Zastępca Kierownika: Katarzyna Kurpiewska-Niezgoda
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich (ŚROW)
Kierownik:
do 01.05.2011 r. – Bogdan Ruszkowski (Kierownik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska)
od 02.05.2011 r. do 31.05.2012 r. – Bogdan Ruszkowski (Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego)
od 03.07.2012 r. – Jadwiga Szymańska
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej (WO)
Kierownik: Andrzej Krzyczkowski
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości (ZPN)
Kierownik:
do 01.05.2011 r. – Barbara Pająk (Kierownik Wydziału Gospodarki Przestrzennej); w okresie
02.05.201131.01.2012 r. – Zastępca Kierownika Wydziału Gospodarki Komunalnej,
Nieruchomości i Planowania Przestrzennego
od 02.05.2011 r. do 31.05.2012 r. – Bogdan Ruszkowski (Kierownik Wydziału Gospodarki
Komunalnej, Nieruchomości i Planowania Przestrzennego)
od 02.07.2012 r. – Bożena Strzelecka
Pion Ochrony (IN)
Pełnomocnik Ochrony Informacji Niejawnych: Marek Maluchnik
Kancelaria Materiałów Niejawnych:
do dnia 27.04.2014 r. – Zbigniew Zarański
od dnia 27.04.2014 r. – Andrzej Krzyczkowski
Inspektor Bezpieczeństwa Teleinformatycznego: Łukasz Gburzyński
Administrator Systemu: Radosław Romanowski
Audyt i Kontrola (AW)
Audytor wewnętrzny: Janusz Szemraj
Pełnomocnik ds. Wyborów i Referendów – Urzędnik Wyborczy Gminy Nasielsk: Marek
Maluchnik
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI): Radosław Romanowski

SOŁTYSI I RADY SOŁECKIE
Jednym z najważniejszych ogniw samorządu lokalnego na szczeblu gminy są jednostki pomocnicze,
czyli sołectwa. W Gminie Nasielsk funkcjonuje 65 sołectw. Zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym organem uchwałodawczym w sołectwie jest zebranie wiejskie,
a organem wykonawczym – sołtys. Działalność sołtysa wspomaga rada sołecka. To właśnie sołtysi
i rady sołeckie są najbliżej wszelkich problemów mieszkańców terenów wiejskich i najlepiej wiedzą,
co jest potrzebne sołectwom do funkcjonowania i rozwoju.
Rada Miejska w Nasielsku Uchwałą Nr VI/36/11 z dnia 28 lutego 2011 r. zarządziła przeprowadzenie
wyborów do organów sołectw na terenie Gminy Nasielsk na kadencję 2011-2015. Wybory rozpoczęły
się w dniu 8 marca 2011 roku, a zakończyły się w dniu 30 kwietnia 2011 roku. Wyborów sołtysów i rad
sołeckich dokonywali mieszkańcy sołectw podczas zebrań wiejskich. Na 65 sołectw nowi sołtysi
zostali wybrani w 21 sołectwach (Aleksandrowo, Borkowo, Budy Siennickie, Chrcynno, Dobra Wola,
Głodowo, Jackowo Dworskie, Konary, Kosewo, Lorcin, Malczyn, Mokrzyce Włościańskie, Morgi,
Nowe Pieścirogi, Paulinowo, Pniewo, Słustowo, Stare Pieścirogi, Studzianki, Zaborze, Żabiczyn).

1.

Aleksandrowo

Jarosław Różalski

2.

Andzin

Bogusława Jadczak

3.

Borkowo

Paweł Szot

4.

Broninek

Marek Osiński

5.

Budy Siennickie

Tomasz Tomczyk

6.
7.

Cegielnia Psucka
Chechnówka

Wiesław Suska
Czesław Żołnierzak

8.

Chlebiotki

Halina Kamińska

9.
10.
11.
12.
13.

Chrcynno
Cieksyn
Czajki
Dąbrowa
Dębinki

Jan Śmietana
Irena Kuch
Hanna Rosocha
Wiesław Świercz
Bogdan Ziemiecki

14.

Dobra Wola

Dariusz Kosiński

15.

Głodowo
Jackowo
Dworskie
Jackowo
Włościańskie

Piotr Gogolewski

Rada Sołecka
Marek Romanowicz, Cezary Tomasz Zaremba, Wiesław
Jackowski, Patrycja Różalska
Anna Gers, Łukasz Gortat, Edyta Olech, Ewa Mazurkiewicz,
Anna Krynicka
Teodora Skrzynecka, Jan Hegemajer, Halina Głuchowska
Sławomir Wiśniewski, Jolanta Mossakowska, Andrzej
Popielarski
Wiesław Bożym, Dariusz Romanowski, Tomasz Pawłowski,
Wojciech Romanowski
Marek Rzepkowski, Anna Suska, Krystyna Romanowicz
Regina Bieżuńska, Irena Bednarska, Monika Otoska
Zbigniew Szymański, Stanisław Wieczorkowski, Agnieszka
Skrzeczkowska
Henryk Drwęcki, Adam Skwarski, Marzena Turek
Andrzej Tomczyk, Marek Jaśkiewicz, Bogdan Cnotek
Barbara Śliwińska, Łukasz Bundecki, Jan Rosocha
Elżbieta Świercz, Robert Świercz, Sylwester Świercz
Małgorzata Niezgoda, Zdzisław Kasiak, Barbara Kasiak
Małgorzata Łubińska, Katarzyna Zakrzewska, Agnieszka
Rogowska
Konrad Włoczewski, Jan Sawicki, Aleksander Jakubiak

Renata Włodarska

Elżbieta Antosik, Antoni Rutkowski, Czesław Pawłowicz

18.

Jaskółowo

Bożena Nowosielska

19.

Kątne

20.

Kędzierzawce

21.
22.

Konary
Kosewo

Zdzisław Rutkowski
Edward Grzegorz
Topczewski
Jarosław Rudnik
Hanna Rusin

23.

Krogule

Andrzej Osiński

24.

KrzyczkiPieniążki

Danuta Rosłońska

Dariusz Zaremba, Wiesław Górecki, Wojciech Królak

25.

Krzyczki Szumne

Sławomir Krzyczkowski

Jerzy Ostrzeniewski,
Ostrzeniewski

Lp.

16.
17.

Nazwa sołectwa

Sołtys

Grażyna Krzyczkowska

Małgorzata Witkowska, Wiesław Włodarski, Halina
Burzyńska, Elżbieta Wiśniewska, Zdzisław Kanigowski
Dariusz Leszkiewicz, Mariusz Białorucki, Waldemar
Malanowski
Bogdan Wiśniewski, Jarosław Rosłoński, Marek Mokos
Ewa Topczewska, Hanna Wolińska, Janusz Chmielewski
Marek Rudnik, Piotr Jechalik, Waldemar Gortat
Anna Morawska, Mirosław Strzelczak, Romuald Mazurek
Amelia Brzyska, Małgorzata Malinowska, Mariola
Popielarska

Andrzej

Siekierski,

Wojciech

26.

KrzyczkiŻabiczki

Andrzej Dłutowski

27.

Lelewo

Jerzy Lubieniecki

28.

Lorcin

Roman Górski

29.

Lubomin

Teresa Pasztak

30.

Lubominek

Dawid Obojski

31.

Zenon Dalecki
Krzysztof Niesiobęcki

Krzysztof Możdżyński, Jolanta Ziemak, Dorota Topczewska

Edyta Górecka

Tadeusz Błoński, Paweł Górecki, Teresa Kamińska

34.
35.

Malczyn
Mazewo
Dworskie
Mazewo
Włościańskie
Miękoszyn
Miękoszynek

Mieczysław Kurpiewski, Mirosław Kurpiewski, Piotr
Myśliński
Dariusz Guławski, Zbigniew Grzymkowski, Bożena
Powirtowska
Marianna Górna, Walenty Banulski, Mieczysław Popielarski
Katarzyna Obojska, Marek Witkowski, Janusz Sobiecki,
Tadeusz Basiewicz
Jolanta Gajewska, Daniel Miśkiewicz, Tadeusz Kobuszewski

Tomasz Siwek
Marek Sielczak

36.

Młodzianowo

Teresa Borzyńska

37.

Mogowo

Krzysztof Fronczak

Iwona Siwek, Andrzej Gajewski, Robert Calak
Stanisław Malinowski, Mariusz Suski, Marcin Lange
Waldemar Maciej Silczuk, Sławomir Borzyński, Tomasz
Borzyński
Tomasz Rasiński, Dariusz Gers, Andrzej Zamęcki, Kazimierz
Bryśkiewicz

32.
33.

40.

Mokrzyce
Dworskie
Mokrzyce
Włościańskie
Morgi

41.

Nowa Wieś

Urszula Dąbrowska

42.

Nowa Wrona

Zygmunt Kantorowski

43.

Nowe Pieścirogi

Marek Jaroszewski

44.
45.
46.
47.
48.

Nowiny
Nuna
Paulinowo
Pianowo
Pniewo

Eugeniusz Hegemajer
Andrzej Królak
Wioletta Zawadzka
Dariusz Romański
Justyna Ostaszewska

49.

Pniewska Górka

Barbara Kosewska

50.

Popowo Borowe

Marzena Czernecka

51.

Popowo Południe

Wiesława Rączka

52.

Popowo Północ

53.

Psucin

54.

Ruszkowo

55.

Siennica

Mirosław Stelmach

56.
57.
58.
59.
60.
61.

Słustowo
Stare Pieścirogi
Studzianki
Toruń Dworski
Toruń Dworski 2
Wągrodno

Zbigniew Bucholc
Dariusz Sawicki
Renata Szpręgiel
Tadeusz Kwiatkowski
Maria Łuczak
Janusz Kopacz

38.
39.

Marek Zalewski, Katarzyna Kutra, Jacek Sadowski

Teresa Szpygiel

Łukasz Karabin, Krzysztof Lesicki, Radosław Szpygiel

Adam Kosewski

Barbara Wrońska, Tomasz Kosewski, Szczepan Kosewski

Barbara Krzeszewska

Marzena Idzikowska, Mirosław Milewski, Tomasz Pająk
Ludmiła Bryśkiewicz, Michał Brodowski, Katarzyna
Branicka, Janina Walasiewicz
Joanna Zielińska, Sławomir Wojciechowski, Maria
Dylewska, Lech Grąbczewski
Beata Dalecka, Teresa Lewandowska, Jakub Brzeziński,
Konrad Zalewski, Jerzy Zawadewicz
Mariola Kowalska, Monika Jasek, Henryka Bieżuńska
Tomasz Ruciński, Tomasz Jaskulski, Marzenna Rucińska
Mirosław Romanowicz, Renata Kowalik, Bogumił Zawadzki
Robert Słończewski, Andrzej Gołucki, Mariola Kozyra
Katarzyna Kępczyńska, Paweł Traczyk, Adam Milewski
Wojciech Pawluk, Teresa Tomasińska, Marzena Krzyżewska,
Bogdan Wodeński
Wojciech Szudliński, Grażyna Puźniewska, Wojciech
Zasoński
Zbigniew Wóltański, Grzegorz Smoliński, Bogdan
Jastrzębski

Katarzyna Charzyńska,
od 18.01.2012 r.
Stanisław Charzyński
Andrzej Kiliś
Krystyna Grabowska,
od 20.03.2014 r.
Andrzej Wójcik

Wojciech Szymański, Danuta Janecka, Jacek Stromecki
Elżbieta Adamska, Andrzej Kamiński, Tomasz Wrzosek
Renata Marszałek, Krystyna Sobczyńska, Walery Sławek
Radosław Chmurski, Ewa Domańska, Andrzej Menich,
Krzysztof Margiel
Bogdan Wroński, Beata Mariańska, Tomasz Wroński
Krzysztof Kobrzyński, Krzysztof Olszewski, Jan Zawadzki
Krystyna Sobczyńska, Kazimierz Rączka, Tadeusz Latkowski
Mieczysław Fabisiak, Roman Giszczak, Michał Łabęda
Piotr Fabisiak, Urszula Kruszewska, Aneta Pyrzyńska
Ewa Kopacz, Paweł Niezgoda, Bogdan Olbryś

62.

Wiktorowo

Bożena Śmigasiewicz

63.

Winniki

Monika Szostak

64.

Zaborze

Mirosław Ziółkowski

65.

Żabiczyn

Paweł Sekutowicz

Wiesława Strzelczak, Henryk Brzeziński, Monika
Mroziewicz
Józef Żbikowski, Tadeusz Kanigowski, Bogumiła Żbikowska
Barbara Mosakowska, Elżbieta Brzezińska, Andrzej
Paszewicz
Wojciech Borzyński, Jan Reszczyński, Grzegorz Rosiak

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE GMINY NASIELSK
Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym w celu wykonywania
zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne. W Gminie Nasielsk funkcjonują następujące
jednostki organizacyjne (poza placówkami oświatowymi):
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku (MOPS)
Dyrektor: Monika Nojbert
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku (MGBP)
Dyrektor: Stanisław Roman Tyc
Nasielski Ośrodek Kultury (NOK)
Dyrektor: Marek Tyc
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. (NBM)
Prezes od 01.01.2009 r. do kwietnia 2012 r. – Wojciech Piątkowski
Prezes od kwietnia 2012 r. – Albert Kołodziejski
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku (SPZOZ)
Dyrektor: Maria Michalczyk (w okresie 01.06.2012-07.05.2013 – Grzegorz Waśko na umowę
na zastępstwo)
Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (ZGKiM)
Dyrektor od 01.12.2010 r. do 13.03.2011 r. – Zbigniew Ciskowski
Dyrektor od 14.03.2011 r. do 31.08.2013 r. – Albert Kołodziejski
p.o. Dyrektora od 04.09.2013 r. – Magdalena Lidia Rutkowska
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku (ZOSiP)
Dyrektor od 09.01.2012 r. do 30.06.2012 r. – Jarosław Chyliński
Dyrektor od 19.07.2012 r. – Hanna Pietrzak

PLACÓWKI OŚWIATOWE GMINY NASIELSK
Samorządowe Przedszkole w Nasielsku
Dyrektor – Hanna Szumska
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach
p.o. Dyrektora do 28.02.2011 r. – Kamilla Izabela Broma
Dyrektor od 01.03.2011 r. do 31.08.2012 r. – Beata Skoczylas
p.o. Dyrektor od 01.09.2012 r. do 31.08.2013 r. – Bożena Zawadzka-Nowak
Dyrektor od 01.09.2013 r.– Kamilla Izabela Broma
Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku
Dyrektor – Agnieszka Elżbieta Mackiewicz.
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach
Dyrektor – Grażyna Menich-Masanowska
Szkoła Podstawowa im. Pierre′a de Coubertina w Budach Siennickich
Dyrektor do 31.08.2014 r. – Marianna Danisiewicz
Dyrektor od 01.09.2014 r. – Ewa Strzelczak
Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym
Dyrektor –Teresa Przybysz
Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku
Dyrektor – Bożenna Maria Zawadzka-Roszczenko.
Zespół Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach
W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego oraz
Publiczne Gimnazjum Nr 2.
Dyrektor do 31.08.2013 r. – Barbara Markowicz
Dyrektor od 01.09.2013 r. – Cezary Krzysztof Wiśniewski
Zespół Szkół Nr 3 w Cieksynie
W skład Zespołu Szkół wchodzą: Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika oraz Publiczne
Gimnazjum Nr 3.
Dyrektor – mgr Justyna Nowacka.
Liczba oddziałów i liczba dzieci uczęszczających do placówek oświatowych w Gminie Nasielsk
W roku szkolnym
Klasy poniżej „0”
Klasy „0”
Szkoły podstawowe
Gimnazja

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

dzieci

oddziały

dzieci

oddziały

dzieci

oddziały

dzieci

oddziały

dzieci

oddziały

228
212
1243
702

10
10
65
34

214
311
1227
633

11
13
63
30

236
279
1219
598

10
12
59
28

236
307
1228
531

10
14
60
25

267
265
1293
495

12
13
64
23

W trakcie VI kadencji samorządu w wielu placówkach oświatowych z terenu Gminy Nasielsk
wykonano szereg prac remontowych i konserwatorskich. Dokonano wymiany okien, drzwi, podłóg,
dachów i rynien. Odnowiono sale lekcyjne i gimnastyczne, korytarze, łazienki oraz pomieszczenia
kuchenne. Wykonano prace elektryczne, hydrauliczne i p.poż. Zamontowano rolety przeciwsłoneczne.
Doposażono klasopracownie w nowe komputery. Zakupiono meble szkolne oraz naprawiono meble
uszkodzone. Przed budynkami szkolnymi położono kostkę brukową oraz wyremontowano

i dostosowano dla osób niepełnosprawnych podjazdy do szkoły. Naprawiono i pomalowano ogrodzenia
szkolne.
W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” we wszystkich szkołach podstawowych zakupiono
pomoce dydaktyczne do miejsc zabaw w szkole. Utworzono szkolny plac zabaw przy Szkole
Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku oraz zmodernizowano szkolne place zabaw przy
Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dębinkach i Szkole Podstawowej im. Pierre′a de Coubertina
w Budach Siennickich.
Projekt „Edukacja Twoją Szansą - wsparcie uczniów i uczennic gminy Nasielsk” był realizowany
w: Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach i Szkole Podstawowej w Popowie Borowym. W ramach
funduszy pozyskanych dzięki projektowi w związku z wynajmem sal lekcyjnych doposażono placówki
w: piłkochwyty i rolety do sali gimnastycznej, szafki do szatni uczniowskich, ekrany ścienne i tablice
korkowe, komputery przenośne, projektory multimedialne, radiomagnetofony, meble, drzwi,
wykaszarki. Zakupiono i rozbudowano monitoring szkolny, wykonano przyszkolne parkingi z kostki
betonowej, wymieniono ścianki luksferowe na energooszczędne okna i drzwi plastikowe, wykonano
wymianę oświetlenia.
W projekcie „Dziecięca Akademia Przyszłości – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez
dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe w szkołach podstawowych” brały udział: Szkoła
Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II
w Dębinkach i Szkoła Podstawowa im. Pierre′a de Coubertina w Budach Siennickich. W ramach tego
projektu zakupiono do szkół pomoce dydaktyczne.
W ramach programu „Moje boisko Orlik 2012” przy Szkole Podstawowej im. Stefana Starzyńskiego
w Nasielsku powstał kompleks sportowy. Obiekt składa się z: boiska piłkarskiego o nawierzchni
z trawy syntetycznej z wyposażeniem, boiska wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej
o nawierzchni poliuretanowej z wyposażeniem oraz budynku sanitarno-szatniowego kontenerowego.

LOKALNE MEDIA SAMORZĄDOWE
Życie Nasielska – Czasopismo Samorządu Gminnego
Czasopismo wydawane w formie dwutygodnika. Nakład 2.000 egz.
Wydawca: Nasielski Ośrodek Kultury.
Redaktor naczelna: Iwona Pęcherzewska
Zespół redakcyjny: Agata Wojtko – korekta, Marek Tyc – skład komputerowy, Marek Stamirowski –
zdjęcia, kolportaż, Katarzyna Tyc – ogłoszenia. Stali współpracownicy: Paweł Kozłowski, Andrzej
Zawadzki, Ewa Komajda, Michał Brodowski, Tomasz Zawadzki, ks. Leszek Smoliński, Leszek
Gałężewski.
Internetowe Radio Nasielsk (IRN)
Internetowe Radio Nasielsk realizuje m.in. obsługę medialną uroczystości i imprez lokalnych,
patronaty medialne imprez o zakresie regionalnym i ogólnopolskim oraz promocję na antenie
lokalnych artystów muzycznych. Na antenie IRN prowadzone są transmisje „na żywo” sesji Rady
Miejskiej w Nasielsku.
Średnia liczba osób słuchających transmisji sesji Rady Miejskiej w Nasielsku: około 45 osób.
Średnia słuchalność kanałów IRN: około 70 słuchaczy w danym momencie
Redaktor naczelny: Krzysztof Miller

OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
Na terenie Gminy Nasielsk działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych
w Krajowym Rejestrze Sądowym. Są to: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Jaskółowo,
OSP Nuna, OSP Jackowo, OSP Krzyczki. W wymienionych jednostkach jest ok. 114 czynnych
strażaków, którzy posiadają uprawnienia do wyjazdów do akcji ratowniczo-gaśniczych (odbyli
odpowiednie przeszkolenie, przeszli okresowe badania lekarskie oraz są ubezpieczeni od następstw
nieszczęśliwych wypadków). Z wyżej wymienionych 2 jednostki: OSP Nasielsk i OSP Psucin należą
do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Do KSRG w 2014 roku wchodzi również
jednostka OSP Cieksyn.
Prezes Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej
Polskiej: Kazimierz Drabik
OSP Cieksyn
Prezes – Bogdan Cnotek
Naczelnik – Paweł Wrocławski

OSP Jackowo
Prezes – Daniel Włodarski
Naczelnik – Wiesław Włodarski

OSP Jaskółowo
Prezes – Krzysztof Wierzchoń
Naczelnik – Tomasz Wierzchoń

OSP Krzyczki
Prezes – Wojciech Królak
Naczelnik – Jerzy Rosłoński

OSP Nasielsk
Prezes – Mirosław Klimczewski
Naczelnik – Edward Ostaszewski

OSP Nuna
Prezes – Roman Jaskulski
Naczelnik – Łukasz Ostaszewski

OSP Psucin
Prezes – Marcin Śmietański
Naczelnik – Piotr Kiliś

Nazwa
jednostki

2010 r.

2011 r.

2012 r.

2013 r.

2014 r.

Liczba
interwencji

Odbyte
szkolenia

Liczba
interwencji

Odbyte
szkolenia

Liczba
interwencji

Odbyte
szkolenia

Liczba
interwencji

Odbyte
szkolenia

Liczba
interwencji

Odbyte
szkolenia

OSP Cieksyn

23

-

14

-

30

-

12

7

17

8

OSP Jackowo

20

-

10

-

21

4

6

2

6

-

2

-

2

-

1

-

1

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

6

OSP Nasielsk

216

2

217

-

133

6

89

-

76

7

OSP Nuna

31

-

27

-

14

-

12

2

4

4

OSP Psucin

49

-

51

-

6

10

22

-

24

8

RAZEM

341

2

321

-

265

20

142

11

127

33

OSP
Jaskółowo
OSP
Krzyczki

MIEJSKO-GMINNA
ALKOHOLOWYCH

KOMISJA

ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW

Celem działania Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku
Komisji jest inicjowanie, opiniowanie, wydawanie postanowień oraz prowadzenie działań związanych
z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należących do zadań własnych Gminy
Nasielsk. Komisja działa w oparciu o przepisy prawa zewnętrznego, zaś organizację i tryb jej pracy
określa regulamin, nadany Zarządzeniem Nr 135/13 Burmistrza Nasielska z dnia 12 listopada 2013
roku. Tym samym Zarządzeniem został ustalony następujący skład Miejsko-Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku:
1. Katarzyna Bagińska – Przewodnicząca
2. Maria Sierzputowska
3. Monika Nojbert
4. Tadeusz Kurnicki
5. Krzysztof Szemborski
6. Krzysztof Jagiełło
7. ks. Grzegorz Ostrowski

RADA SPOŁECZNA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI
ZDROWOTNEJ W NASIELSKU
1. Burmistrz Nasielska (2011-2013 – Grzegorz Arciszewski, od 2013 r. – Bogdan Ruszkowski) –
Przewodniczący
2. Lesław Olearnik (przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego)
3. Maria Kowalska
4. Katarzyna Świderska
5. Henryk Antosik
6. Maciej Suwiński
7. Zbigniew Wóltański
Rada Społeczna jest organem inicjującym i opiniodawczym podmiotu tworzącego oraz organem
doradczym kierownika SPZOZ. Rada Społeczna SPZOZ odbyła: w 2012 roku – 4 posiedzenia, w 2013
roku – 4 posiedzenia i w 2014 roku – 2 posiedzenia.

GMINNY
ZESPÓŁ
INTERDYSCYPLINARNY
PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE

DO

SPRAW

Zgodnie z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie Gmina
Nasielsk podejmuje działania na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie, w szczególności
w ramach pracy w Gminnym Zespole do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Skład
Gminnego Zespołu, ustalony Zarządzeniem Nr 61/12 Burmistrza Nasielska z dnia 11 maja 2012 roku,
tworzą:
1. Małgorzata Chmielewska (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku),
2. Katarzyna Bagińska (Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
w Nasielsku),
3. Maria Sierzputowska (Poradnia Terapii Uzależnień i Współuzależnień w Nasielsku),
4. Barbara Zimna (Samodzielny Publiczny zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku),
5. Radosław Miłoszewski (Komisariat Policji w Nasielsku),
6. Robert Tomczuk (Komisariat Policji w Nasielsku),
7. Katarzyna Świderska (Publiczne Gimnazjum Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku),
8. Beata Małgorzata Kownacka (Szkoła Podstawowa im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku),
9. Małgorzata Lusa-Rzeska (Sąd Rejonowy w Pułtusku).

Gminny Zespół do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie realizuje działania określone
w Uchwale Nr VI/42/11 rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia
Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie, trybu
i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szczegółowych
warunków jego funkcjonowania.

GMINNA RADA SPORTU
Gminna Rada Sportu w Nasielsku stanowi zespół o charakterze opiniodawczym i konsultacyjnym,
do którego zadań należy m.in. opiniowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu, diagnozowanie
potrzeb z zakresu kultury fizycznej i sportu w społeczności lokalnej oraz prowadzenie działań w celu
ich zaspokajania, współorganizowanie imprez sportowych i rekreacyjnych na terenie Gminy Nasielsk,
współpraca ze szkołami na terenie Gminy Nasielsk w zakresie kultury fizycznej i sportu.
W skład Gminnej Rady Sportu w Nasielsku (ustalony przez Burmistrza Nasielska Zarządzeniem
Nr 23/14 z dnia 21 marca 2014 roku) wchodzą:
1. Mariusz Kraszewski
2. Radosław Skrzynecki
3. Dariusz Wdowiński
4. Krzysztof Gogolewski
5. Aleksander Górecki
6. Tadeusz Bielecki
7. Marek Stamirowski
8. Andrzej Malon
9. Łukasz Gortat
10. Tomasz Czajkowski
11. Robert Bugalski
12. Piotr Kowalski
13. Mirosław Zaremba
14. Marcin Łukowski
15. Mariusz Chrzanowski
Gminna Rada Sportu w Nasielsku działa w oparciu o Zarządzenie Nr 16/13 Burmistrza Nasielska
z dnia 13 lutego 2013 roku w sprawie powołania Gminnej Rady Sportu w Nasielsku, ustalenia zasad
powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania.

DEMOGRAFIA
Liczba mieszkańców Gminy Nasielsk w latach 2010-2014 przedstawia się następująco:
Stan na dzień
Razem
Kobiety
Mężczyźni
Miasto
7.516
3.850
3.666
Gmina
12.062
6.025
6.037
2010.12.31
Razem
19.578
9.875
9.703
Miasto
7.543
3.850
3.693
Gmina
12.106
6.070
6.036
2011.12.31
Razem
19.649
9.920
9.729
Miasto
7.580
3.868
3.712
Gmina
12.096
6.062
6.034
2012.12.31
Razem
19.676
9.930
9.746
Miasto
7.526
3.857
3.669
Gmina
12.091
6.049
6.042
2013.12.31
Razem
19.617
9.906
9.711
Miasto
7.486
3.842
3.644
Gmina
12.121
6.059
6.062
2014.09.30
Razem
19.607
9.901
9.706
Statystyki zdarzeń w ewidencji ludności:
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2011.12.31
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URODZENIA
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155

MAŁŻEŃSTWA

76

100

176

ZGONY
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GOSPODARKA FINANSOWA GMINY
Gmina Nasielsk samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej
Gminy Nasielsk (na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym).
Poniżej znajdują się informacje o wysokości zrealizowanych budżetów Gminy Nasielsk w latach 20112013 oraz planowanego budżetu na 2014 rok (według stanu na dzień 31 sierpnia 2014 roku).
Okres VI kadencji charakteryzował się systematycznym zwiększaniem dochodów Gminy Nasielsk oraz
budżetów nadwyżkowych, z których to nadwyżka przeznaczona została na spłatę wcześniej
zaciągniętych kredytów i pożyczek. Dochody podatkowe w przeliczeniu na jednego mieszkańca
systematycznie rosły i wynosiły:
w 2011 roku – 656,51 zł,
w 2012 roku – 727,83 zł,
w 2013 roku – 772,42 zł,
przewidywane w 2014 roku – 787,53 zł.
Budżety gminy w poszczególnych latach w zakresie zrealizowanych dochodów i wydatków
w latach 2011-2013 oraz planowanych w 2014 roku wynosiły (w zł):

Lata

Dochody

Wydatki

2011

47 910 469,28 zł

53 196 249,81 zł

2012

48 368 369,32 zł

46 587 139,11 zł

2013

51 608 865,46 zł

46 085 033,94 zł

2014

53 160 817,98 zł

51 970 652,89 zł

Dochody i wydatki gminy Nasielsk w latach 2011-2014

Uchwalone i realizowane budżety Gminy Nasielsk podczas VI kadencji samorządu były z roku na rok
coraz wyższe, co powoduje rozwój gospodarczy Gminy. Analiza dochodów Gminy wskazuje na wzrost
dochodów w prawie każdym dziale struktury dochodów, co przedstawia poniższe zestawienie oraz
wykres.
Nazwa
podatki i opłaty lokalne
wpływy z tytułu udziału w
podatku dochodowym od
osób fizycznych (PIT)

2011

2012

2013

2014

6 408 087,41 zł

7 544 635,52 zł

8 664 136,63 zł

8 979 011,00 zł

7 645 135,00 zł

8 103 214,00 zł

8 282 170,00 zł

9 000 000,00 zł

wpływy z tytułu udziału w
podatku dochodowym od
87 211,74 zł
113 179,49 zł
120 387,00 zł
95 000,00 zł
osób prawnych (CIT)
subwencja oświatowa czyli
13 091 076,00 zł 14 009 844,00 zł 13 800 088,00 zł 14 103 270,00 zł
dotacja na utrzymanie szkół
subwencja ogólna
5 479 786,00 zł
6 587 742,00 zł
6 842 321,00 zł 6 855 291,00 zł
„janosikowe”
sprzedaż majątku
316 730,00 zł
294 388,00 zł
272 192,00 zł
350 000,00 zł
pozostałe dochody
14 882 443,13 zł 11 715 366,31 zł 13 627 570,83 zł 13 778 245,98 zł

Struktura dochodów budżetu gminy Nasielsk w latach 2011-2014

Wydatki zrealizowane w latach 2011-2013 oraz planowane do poniesienia w roku 2014 w podziale
na wydatki bieżące oraz majątkowe (inwestycyjne) przedstawia poniższe zestawienie. Analiza
wydatków wskazuje na fakt wzrostu wydatków bieżących spowodowany zwiększeniem zadań
nakładanych na gminę. Konieczność spłaty kredytów oraz pożyczek powoduje spadek wydatków
majątkowych w latach 2012, 2013. W roku 2014 wydatki majątkowe znacznie rosną.

Lata

Wydatki bieżące

Wydatki majątkowe

2011

41 594 884,38 zł

11 601 365,43 zł

2012

41 752 420,33 zł

4 834 718,78 zł

2013

42 314 550,39 zł

3 770 487,55 zł

2014

43 061 785,65 zł

8 448 216,75 zł

Struktura wydatków w latach 2011-2014, które przedstawiają poniższe zestawienie i wykres, pozwala
stwierdzić, iż w najważniejszych działach Gminy wydatki rosną (oświata i wychowanie, utrzymanie
i remonty dróg gminnych, pomoc społeczna oraz inwestycje). Natomiast zmniejszyły się wydatki
na utrzymanie administracji, odsetki od kredytów, dotacje dla jednostek kultury.
Nazwa
oświata i wychowanie
dotacje dla jednostek
kultury

2011
2012
2013
2014
18 411 589,06 zł 18 291 638,60 zł 18 823 255,52 zł 19 381 815,00 zł
837 000,00 zł

788 430,00 zł

884 375,00 zł

793 000,00 zł

dotacje dla klubów
sportowych
utrzymanie i remonty dróg
gminnych
odsetki od kredytów
gospodarka mieszkaniowa
inwestycje
administracja
pomoc społeczna
pozostałe wydatki

100 000,00 zł

70 000,00 zł

93 200,00 zł

100 000,00 zł

679 642,46 zł
985 691,28 zł
992 977,10 zł
11 601 365,43 zł
4 125 766,91 zł
8 372 034,45 zł
6 915 505,85 zł

710 819,71 zł
1 526 470,70 zł
1 463 728,65 zł
4 834 718,78 zł
3 537 295,28 zł
8 571 566,70 zł
6 524 383,27 zł

894 470,99 zł
985 292,32 zł
982 862,38 zł
3 770 487,55 zł
3 605 886,12 zł
8 952 775,23 zł
6 812 998,67 zł

862 347,53 zł
738 882,48 zł
999 000,00 zł
8 448 216,75 zł
3 897 400,00 zł
8 808 276,00 zł
7 941 715,13 zł

Struktura wydatków budżetu gminy Nasielsk w latach 2011-2014

Dług Gminy Nasielsk w latach 2010-2020 przedstawiają poniższe zestawienie i wykres.
Z przedstawionych danych wynika, iż Gmina Nasielsk w 2020 roku spłaci całe swoje zadłużenie.
W latach 2011-2014 Gmina pożyczyła łącznie 14.231.409,65 zł, a spłaciła 17.785.821,52 zł kredytów
oraz pożyczek.
Lata

Odsetki od zaciągniętych
kredytów i pożyczek

Spłata rat

Kwota długu

2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

737 594,53 zł
985 691,28 zł
1 526 470,70 zł
985 296,32 zł
738 882,48 zł
700 000,00 zł
500 000,00 zł
300 000,00 zł
150 000,00 zł
100 000,00 zł
50 000,00 zł

4 748 190,21 zł
5 449 833,72 zł
4 602 695,40 zł
3 866 839,00 zł
3 866 839,00 zł
3 234 601,00 zł
3 234 601,00 zł
3 205 799,00 zł
1 697 399,00 zł
1 697 399,00 zł
1 697 441,90 zł

18 322 038,97 zł
23 813 040,25 zł
22 500 918,90 zł
18 634 079,90 zł
14 767 240,90 zł
11 532 639,90 zł
8 298 038,90 zł
5 092 239,90 zł
3 394 840,90 zł
1 697 441,90 zł
- zł

30 000 000,00

25 000 000,00
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20 000 000,00
Spłata rat

Odsetki od zaciągnietych
kredytów i pozyczek

15 000 000,00

10 000 000,00

5 000 000,00
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Dług oraz obsługa długu gminy Nasielsk w latach 2010-2020

INWESTYCJE
Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2011 roku
Lp.

Nazwa zadania

Termin
zakończenia

Wartość
zamówienia
brutto
963.500,00 zł

1.

Budowa kompleksu boisk sportowych
w ramach programu „Moje boisko – Orlik
2012” w Nasielsku, ul. Kościuszki 21.

13.10.2011 r.

2.

Przebudowa odcinków dróg gminnych:
Konary-Cieksyn,
Chlebiotki-Stare
Pieścirogi, Nasielsk-Głodowo-Krzyczki
Pieniążki

15.10.2011 r.

5.563.537,83 zł
+ 44.280,00 zł
nadzór

3.

Modernizacja drogi gminnej na odcinku
Paulinowo-Siennica.

08.11.2011 r.

4.

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami
w
miejscowości
Popowo
Borowe
i Jaskółowo gm. Nasielsk.
Wykonanie
zamiennego
projektu
kanalizacji
sanitarnej
w
Starych
Pieścirogach ul. Makowa i Kolejowa.
Wykonanie
przyłączy
do
sieci
wodociągowych w Miękoszynie.
Opracowanie dokumentacji projektowej
targowiska „Mój Rynek” ul. Lipowa
w Nasielsku.
Remont chodnika w drodze wojewódzkiej
nr 571 w miejscowości Nasielsk na ulicach
Kościuszki
i
Kilińskiego,
odcinek
o dł. 315,5 m.

18.05.2011 r.

191.765,47 zł
+5.604, 00 zł
roboty
dodatkowe
+4.305,00 zł
nadzór
65.183,38 zł

02.11.2011 r.

5.

6.
7.

8.

Zakres rzeczowy
Budowa boiska do piłki nożnej, boiska wielofunkcyjnego oraz
pomieszczenia higieniczno-sanitarnego, ogrodzenia i oświetlenia.
Przebudowa dróg – długość 11.985 m, w tym:
Konary-Malczyn-Wiktorowo-Cieksyn długości 4.091 m,
Nasielsk-Głodowo-Krzyczki Pieniążki długości 4.990 m,
Chlebiotki-Stare Pieścirogi długości 1.735,88 m,
Gawłowo długości 348 m,
Chlebiotki-Malczyn (droga powiatowa) dł. 820,12 m.
Podbudowa z kruszywa łamanego długości 850 m.

Uwagi
- Dotacja z budżetu woj. mazowieckiego
w kwocie 318.004,50 zł.
- Dofinansowanie z Ministerstwa Sportu
i Turystyki w kwocie 453.000,00 zł.
Dofinansowanie z Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego w ramach programu
NPPDL 2008-2011” w kwocie
2.518.808,00 zł.
Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego (FOGR) – 58.000, 00 zł.

Budowa sieci wodociągowej 965 m – 4 przyłącza/88m.

-

39.458,40 zł

Wykonanie projektu zamiennego.

-

03.10.2011 r.

5.500,00 zł

Wykonanie przyłączy do sieci wodociągowych.

-

15.12.2011 r.

65.190,00 zł

Opracowanie dokumentacji.

-

09.06.2011 r.

73.827,69 zł

Remont chodnika.

Dofinansowanie Mazowieckiego Zarządu
Dróg Wojewódzkich – 29.633,19 zł.

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2011 roku
L.p.

Sołectwo

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wartość zadania

1.

Aleksandrowo

Remont drogi we wsi Aleksandrowo.

5.193,00

2.

Andzin

Poprawa nawierzchni drogi gminnej łączącej Andzin z Nasielskiem.

11.690,00

3.

Borkowo

Wykonanie chodników i dróg.

8.527,00

4.

Broninek

Modernizacja drogi gminnej i wykopanie rowów.

6.433,00

5.

Budy Siennickie

Budowa przystanku autobusowego (wiata) i zakup przepustów betonowych.

7.266,00

6.

Cegielnia Psucka

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej.

9.296,00

7.

Chechnówka

Wykonanie oświetlenia ulicznego we wsi Chechnówka.

6.326,00

8.

Chlebiotki

Wykonanie oświetlenia ulicznego (2 lampy) .

6.197,00

9.

Cieksyn

Zakup kostki brukowej i żwiru na chodnik przy przedszkolu w Cieksynie.

14.553,00

10.

Czajki

Obustronne usunięcie krzewów i podczyszczenie rowów wzdłuż drogi Nr 15 Czajki-Morgi.

6.903,00

11.

Dąbrowa

Utwardzenie nawierzchni drogi biegnącej przez wieś Dąbrowa.

4.702,00

12.

Dobra Wola

Modernizacja odcinków drogi Gminnej, odprowadzenie wody przez przedłużenie odpływu.

7.587,00

13

Głodowo Wielkie

Poprawa stanu dróg we wsi Głodowo Wielkie.

6.732,00

14.

Jackowo Dworskie

Dokończenie oświetlenia.

8.249,00

15.

Jackowo Włościańskie

Budowa wybranych odcinków dróg gminnych i oświetlenia.

7.116,00

16.

Jaskółowo

Renowacja kapliczki (pokrycie dachu) oraz dokończenie stawu.

8.206,00

17.

Kątne

Modernizacja drogi.

9.061,00

18.

Kędzierzawice

Remont drogi gminnej relacji Kędzierzawice-Pianowo-Kędzierzawice-Górki.

6.625,00

19.

Konary

Budowa placu zabaw dla dzieci przy świetlicy wiejskiej i remont świetlicy.

6.710,00

20.

Kosewo

Dobudowa 4 punktów oświetlenia ulicznego.

11.540,00

21.

Krogule

Remont drogi wiejskiej; nawożenie żwiru.

7.672,00

22

Krzyczki Szumne

Ustawienie dodatkowych punktów oświetleniowych.

5.343,00

23.

Krzyczki-Pieniążki

Remont świetlicy, uzupełnienie oświetlenia i remont drogi gminnej.

6.774,00

24.

Krzyczki–Żabiczki

Remont drogi gminnej i dobudowa oświetlenia.

6.817,00

25.

Lelewo

Remont drogi gminnej: Lelewo – Czajki

7.052,00

26.

Lorcin

Remont drogi gminnej w miejscowości Lorcin.

7.522,00

26.

Lubomin

Remont figurki i dróg gminnych.

6.839,00

27.

Malczyn

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

6.091,00

28.

Mazewo Dworskie

Remont dróg gminnych (nawożenie i wyrównanie).

8.463,00

29.

Mazewo Włościańskie

Remont dróg gminnych w Mazewie.

8.484,00

30.

Miękoszynek

Lampy oświetlenia ulicznego.

7.544,00

31.

Młodzianowo

Utwardzenie odcinka drogi Nuna-Młodzianowo-Paulinowo.

5.257,00

32.

Mogowo

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Morgowskiej na odcinku o dł. 400 m.

21.371,00

33.

Mokrzyce Dworskie

Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich.

4.894,00

34.

Mokrzyce Włościańskie

Zakup pomocy dydaktycznych dla Samorządowego Przedszkola w Starych Pieścirogach, modernizacja świetlicy w w/w przedszkolu.

5.300,00

35.

Morgi

Modernizacja dróg gminnych, poprawa dwóch przepustów.

8.783,00

36.

Nowa Wieś

Odwodnienie sołectwa Nowa Wieś.

11.519,00

37.

Nowa Wrona

Remont drogi gminnej.

6.069,00

38.

Nowe Pieścirogi

Modernizacja boiska szkolnego Zespołu Szkół Nr 2 w Starych Pieścirogach, zakup pomocy dydaktycznych lub wyposażenia dla w/w szkoły.

21.371,00

39.

Nowiny

Remont drogi gminnej w Nowinach.

5.108,00

40.

Nuna

Wykonanie drogi asfaltowej na odcinku Nuna-Młodzianowo.

10.472,00

41.

Pianowo

Remont dróg gminnych.

8.805,00

42.

Pniewo

Remont dróg.

5.920,00

43.

Pniewska Górka

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego, ustawienie progów zwalniających.

6.582,00

44.

Popowo Borowe

Zakup przystanku, dokończenie podbitki przy dachu na kapliczce i kostki brukowej przy kapliczce.

8.377,00

45.

Popowo Południe

Remont drogi gminnej relacji Popowo Południe – Zapiecki.

6.326,00

46.

Popowo Północ

Utwardzenie wiejskiej drogi Popowo-Północ.

6.497,00

47.

Psucin

Remont drogi gminnej.

11.348,00

48.

Ruszkowo

Remont świetlicy wiejskiej polegający na pomalowaniu dachu.

6.048,00

49.

Siennica

Założenie przepustu o dużej przepustowości, podczyszczeniu i odmuleniu rowu o długości około 200 metrów.

11.134,00

50.

Słustowo

Oczyszczenie rowów i remont drogi gminnej.

6.262,00

51.

Stare Pieścirogi

Wyposażenie dwóch sal w Samorządowym Przedszkolu w Starych Pieścirogach oraz wykonanie placu zabaw przy w/w przedszkolu.

21.007,00

52.

Studzianki

Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej (wymiana drzwi wejściowych, wykładziny podłogowej oraz zakup krzeseł).

12.780,00

53.

Toruń Dworski

Nawiezienie żwiru na drogę gminną.

7.266,00

54.

Toruń Włościański

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego.

5.642,00

55.

Wągrodno

Ułożenie kostki brukowej przy dwóch figurkach, usunięcie 4 drzew, wyrównanie terenu i udrożnienie przepustów.

6.390,00

56.

Wiktorowo

Modernizacja drogi w Wiktorowie polegająca na wykonaniu rowów przy drodze.

5.898,00

57.

Winniki

Remont drogi relacji Mazewo-Winniki .

5.086,00

58.

Zaborze

Zakup sprzętu sportowego i przygotowanie terenu pod boisko piłkarskie.

7.928,00

59.

Żabiczyn

Remont świetlicy wiejskiej.

7.394,00

Razem: 494.347,00 zł

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2012 roku
Lp.
1.

Termin
zakończenia

Nazwa zadania
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
z przykanalikami w Starych i Nowych
Pieścirogach.

17.06.2009 r.26.07.2012 r

Wartość
zamówienia
brutto
8.429.307,96
zł
92.447,71 zł

Zakres rzeczowy
Kanalizacja tłoczna Ø 90 – 843 mb, Ø 110 – 302 mb, Ø 125 – 736
mb, Ø160 – 980 mb, kanalizacja grawitacyjna: Ø 200 – 16.141 mb,
przykanaliki – 3.399 mb, 623 szt., przepompownia ścieków – 8 kpl
Nadzór inwestorski

6.150,00 zł

Zamienna dokumentacja projektowa – Stare Pieścirogi MakowaKolejowa

Uwagi
- Umorzenie pożyczki NFOŚiGW –
85.790,00 zł.
- Pożyczka z WFOŚiGW 1.000.000,00 zł
umarzalna
w 25%.
- Kredyt z BOŚ– 3.039.525,53 zł.
- Kredyt z BS w Nasielsku–2.555.000,00 zł
- Środki własne–1.841.503,14 zł
-

Wymiana
sieci
wodociągowej
w ul. P.O.W. w Nasielsku.
Budowa
sieci
wodociągowej
z przyłączami – Nasielsk os. „Krupka”.
Wykonanie
projektów
sieci
wodociągowej
z
przyłączami
w ul. Koziej, Małej, Składowej,
Kościuszki oraz projektu kanalizacji
sanitarnej w ul. Warszawskiej.
Wykonanie dokumentacji projektowej
na wykonanie kanalizacji na ulicach:
Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska,
11 Listopada, Piaskowa.
Budowa chodnika w ul. Płońskiej
w Nasielsku (wspólna realizacja zadania
z
Mazowieckim
Zarządem
Dróg
Wojewódzkich).
Wykonanie projektu wykonawczego
II kwatery składowiska odpadów innych
niż
niebezpieczne
w
Jaskółowie
gm. Nasielsk.
Odbudowa
asfaltowej drogi gminnej
w miejscowości Pianowo – dł. 200 m
zniszczonej w wyniku podtopienia.

28.05.2012 r.30.07.2012 r.
07.12.2011 r.19.01.2012 r
30.11.2012 r

240.000,00 zł

Sieć wodociągowa ø 110 mm długości 790 m, przyłącza – 51 szt.

17.000,00 zł

-

25. 830,00 zł

Sieć wodociągowa Ø 110 mm – 86 m, hydranty pożarowe – 2 szt.,
przyłącza z rur PE40 dł. 55 m – 2 szt.
Dokumentacja techniczna.

30.04.2012 r.

54.981,00 zł

Dokumentacja techniczna.

-

12.12.2011 r.30.06.2012 r.

362.047,58 zł

Przebudowa drogi wojewódzkiej – ul. Płońskiej w zakresie budowy
chodnika (696 m), przebudowy zjazdów oraz odwodnienia.

Koszty :
- MZDW – 98.047,58 zł,
- Gmina – 264.000,00 zł.

Styczeń 2012

9.225,00 zł

Wykonanie projektu technicznego-wykonawczego.

-

07.05.2012 r.30.09.2012 r.

159.999,08

9.

Modernizacja drogi gminnej
Lubomin-Jackowo Dw.

relacji

05.09.2012 r.30.09.2012 r.

183.462,77 zł

- Dotacja Wojewody w ramach usuwana
skutków zdarzeń noszących znamiona klęsk
żywiołowych – 117.227,00 zł
- Gmina – 42.772,08 zł
Dotacja ze środków w ramach FOGR –
50.000,00 zł.

10.

Budowa drogi gminnej z tymczasowym
utwardzeniem terenu w gminie Nasielsk –
obręb
Dębinki
–
w
związku
z koniecznością dojazdu na czas realizacji
i eksploatacji do projektowanych
elektrowni wiatrowych.

26.04.2012 r.12.12.2012 r.

806.808,66 zł

- Odwodnienie – 1 przepust – 2 Ø1000 mm – długość 8.0 m,
1 Ø 800 mm – dł. 8 m,
- podbudowa z kruszywa – 200m,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego dł. 200 m.
- Podbudowa z kruszywa łamanego i naturalnego,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 780 m.
Inspektor nadzoru.
- Roboty – 1206 mb,
- podbudowa (szer. 6,0m),
- zjazd z drogi powiatowej.

2.
3.
4.

5.

6.

7.

8.

-

Realizacja przez Inwestora zewnętrznego –
firma EOLOS.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

17.

Odnowa i rozwój wsi
poprzez
kształtowanie obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokajania potrzeb
mieszkańców – sprzyjających nawiązaniu
kontaktów społecznych oraz pogłębianiu
tożsamości
kulturowo-historycznej
w miejscowości Psucin.
Termomodernizacja
budynku
Nasielskiego
Ośrodka
Kultury
w Nasielsku

28.03.2012 r.31.08.2012 r

458.605,75 zł

- Budowa chodnika w pasie drogi powiatowej i miejsc postojowych
(310 247,87 zł),
- budowa placu zabaw dla dzieci (148 357,88 zł).
Nadzór inwestorski

- Dofinansowanie z Urzędu
Marszałkowskiego Województwa
Mazowieckiego w ramach PROW –
264.745,00 zł,
- środki własne 203.460,75 zł.

19.07.2012 r.30.09.2012 r.

65. 000,00 zł
+ 800,00 zł
nadzór
inwestorski

- Ocieplenie ścian styropianem,
- wymiana
stolarki okiennej i drzwiowej według projektu
technicznego,
- wymiana obróbek blacharskich i podokienników,
- położenie tynku strukturalnego.
- Niwelacja terenu,
- wywiezienie gruzu, usunięcie zakrzaczeń, nawiezienie piasku,
profilowanie równiarką, ubicie terenu walcem drogowym.
Wyrównanie nawiezionej ziemi spycharką - pow. 7.000 m2.

-

Wykonanie tymczasowego targowiska
przy ul. Lipowej w Nasielsku na czas
budowy targowiska miejskiego .
Rekultywacja nieczynnego składowiska
w miejscowości Kosewo.
Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami w Nasielsku ul. P.O.W.,
11-go Listopada, Podmiejska, Nowa
Wieś, Wiejska, Piaskowa.
Budowa
sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami
w Nasielsku
ul. Warszawska.
Przebudowa targowiska stałego „MÓJ
RYNEK”

08.11.2012 r.19.11.2012 r.

17.500,00 zł

54.981,00 zł

Projekt techniczny.

-

-

25.830,00 zł

Projekt techniczny.

-

-

65.190,00 zł

Dokumentacja projektowa

-

9.600,00 zł

04.07.2012 r.18.07.2012 r.
Dokumentacja
przekazana 30.04.2012 r.

20.000,00 zł

Wykonawca ZGKiM w Nasielsku.

-

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2013 roku
Lp.
1.

2.

Nazwa zadania
Budowa
parkingu z 42 miejscami
postojowymi oraz drogami manewrow.
na terenie działek w Nasielsku – teren
przy SPZOZ Nasielsk.
Budowa
kanalizacji
sanitarnej
z przykanalikami w miejscowości
Nasielsk ul. P.O.W., 11-go Listopada,
Podmiejska, Nowa Wieś, Wiejska,
Piaskowa - etap I wraz z budową sieci
kanalizacji sanitarnej w Nasielsku
ul. Warszawska oraz budowa kanalizacji
deszczowej w miejscowości Nasielsk
ul. P.O.W. - etap I.

Termin
zakończenia
29.11.2012 r.30.04.2013 r.

25.03.2013 r.23.07.2013 r.

Wartość
zamówienia
brutto
142.000,00 zł,

825.117,95 zł
w tym:
319.430,47 zł
kanalizacja
sanitarna
w ul. P.O.W.,
38.802,61 zł
kanalizacja
ul. Warszawska,

Zakres rzeczowy

Uwagi

Budowa parkingu w zakresie wykonania drenażu francuskiego
i nawierzchni z kostki brukowej betonowej.

-

- kanalizacja sanitarna w ul. P.O.W. – 548 m, 38 szt.
przykanalików,
- kanalizacja w ul. Warszawskiej – 236,50m, przecisk – 92 m,
- kanalizacja deszczowa w ul. P.O.W. – 490 mb, 20 szt.
przykanalików.

Środki Powiatu Nowodworskiego kanalizacja deszczowa – 288.466,67 zł.

3.

Modernizacja drogi
Siennica-Paulinowo.

4.

Przebudowa mostu na rzece Nasielna
w miejscowości Nasielsk – ul. Żwirki
i Wigury, nr 240723, 0+083 km.

-

451.725,19 zł,

5.

Przebudowa
ulic
osiedlowych
w Nasielsku (os. Krupka, Klonowa) - etap
I.
Modernizacja (remont) ulic w Nasielsku.

17.05.2013 r.30.09.2013 r.

516.969,00 zł

13.06.2013 r.04.07.2013 r.

435.749,83 zł

7.

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody
w Jackowie Włościańskim, gm. Nasielsk.

19.09.2013 r.30.06.2014 r.

3.781.583,86 zł

8.

Budowa oświetlenia ulicznego linii
kablowej w miejscowości Chechnówka.
Budowa odcinka sieci wodociągowej
w ul. Młynarskiej w Nasielsku – 211 mb.
Budowa odcinka sieci wodociągowej
z przyłączami w Nasielsku ul. Traugutta
i Bema – 195 mb.
Budowa odcinka sieci wodociągowej
w ul. Cisowej w Nasielsku – 127 mb.

28.06.2013 r.31.07.2013 r.
09.09.2013 r.30.09.2013 r.
09.09.2013 r.30.10.2013 r.

3.382,50 zł

6.

9.
10.

11.

gminnej

relacji

16.09.2013 r.30.09.2013 r.

278.466,67 zł
kanalizacja
deszczowa
ul. P.O.W,
7.366,99 zł nadzór
inwestorski,
81.051,21 zł
roboty dodatkowe
209.847.84 zł
+ 5.535,00 zł,
inspektor nadzoru

27.09.2013 r.30.10.2013 r.

19.000,00 zł,
51.000,00 zł
9.000,00 zł,

Modernizacja drogi długości 850 m w zakresie:
- nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltow.,
- wykonanie poboczy z kruszywa łamanego.
Przebudowa mostu wraz z remontem nawierzchni istniejącej
ulicy polegający na:
- wymianie zniszczonego krawężnika ulicznego,
- wykonania zjazdu do parkingu
- wykonanie nawierzchni ulicy i zjazdu z mieszanki bitumicznomineralnej, warstwa ścieralna grub. 5 cm na powierzchni
1453,3,8 m2.
Budowa sieci kanalizacji deszczowej z przykanalikami
w ul. Królowej Jadwigi i Anny Jagiellonki.
Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i Anny Jagiellonki.
Wykonanie nawierzchni asfaltowej na ulicach: Cmentarnej,
Lipowej, Kościelnej, Folwark, Rynek, Szkolnej.

Dotacja FOGR ze środków związanych
z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych
– budowa i modernizacja dróg
dojazdowych do gruntów rolnych –
50.000,00 zł.
Dotacja z
Ministerstwa Administracji
i Cyfryzacji – 271.155,00 zł.

-

-

- Roboty budowlane wewnątrz hali,
- termomodernizacja ścian i dachu,
- wymiana okien i drzwi,
- wymiana posadzek na gres,
- montaż urządzeń technologicznych,
- montaż i wymiana instalacji elektrycznych,
- monitoring.
Montaż 1 słupa, oprawy i wysięgnika stalowego.

Pomoc w ramach działania „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
objętego PROW na lata 2007-2013 –
2.244.454,00 zł.

- Sieć – 211 mb,
- hydrant – 2 szt.
- Sieć – 195 mb,
- budowa hydrantu – 2 szt.,
- studnie wodomierz.– 3 szt..
Sieć – 127 mb, hydrant.

-

-

-

-

Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego w 2013 roku
Zadania zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego

Wartość zadania
w ramach funduszu
sołeckiego

Aleksandrowo

Remont drogi we wsi Aleksandrowo.

5.385,00

Wartość
zrealizowanego
zadania w ramach
funduszu sołeckiego
5.385,00

2.

Andzin

Wyposażenie placu zabaw we wsi Andzin.

11.972,00

11.972,00

3.

Borkowo

Remont dróg gminnych ul. Polna i Lipowa.

8.879,00

8.879,00

Lp.
1.

Sołectwo

Broninek

Modernizacja drogi gminnej i wykopanie rowów.

6.632,00

6.632,00

5.

Budy Siennickie

Projekt techniczny dotyczący wykonania krytego rowu w pasie drogi gminnej.

7.700,00

7.700,00

6.

Cegielnia Psucka

Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Cegielni Psuckiej.

9.480,00

9.480,00

7.

Chechnówka

Modernizacja przystanku i zakup wiaty przystankowej.

6.454,00

6.454,00

8.

Chlebiotki

Projekt dotyczący wykonania oświetlenia ulicznego.

6.342,00

3.567,00

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

1.000,00

1.000,00

Zakup wiaty przystankowej i modernizacja drogi (wykopanie rowów i oczyszczenie przepustów).

7.301,00

7.301,00

Zakup wiaty i aranżacja terenu wokół przystanku autobusowego.

13.610,00

13.610,00

Przygotowanie widowiska o tematyce ekologicznej z udziałem mieszkańców.

1.700,00

1.700,00

Modernizacja drogi Czajki-Morgi.

4.188,00
3.000,00
4.785,00

4.188,00
3.000,00
4.785,00

4.

9.
10.

Chrcynno
Cieksyn

11.

Czajki

12.

Dąbrowa

Obustronne usunięcie krzewów i podczyszczenie rowów wzdłuż drogi Nr 15 Czajki – Morgi.
Remont dróg gminnych w sołectwie Dąbrowa.

13.

Dębinki

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Dębinkach.

10.459,00

10.459,00

14.

Dobra Wola

Modernizacja odcinków drogi gminnej, przepustów oraz rowów.

7.945,00

7.945,00

15.

Głodowo Wielkie

Remont dróg we wsi Głodowo Wielkie.

7.054,00

7.054,00

16.

Jackowo Dworskie

Modernizacja dróg gminnych i zakup wiaty przystankowej.

8.835,00

8.835,00

Dobudowa oświetlenia ulicznego we wsi Jackowo.

2.500,00

2.500,00

Jackowo Włościańskie

Modernizacja drogi gminnej i odmulenie rowów.

18.

Jaskółowo

3.499,00
1.500,00
5.000,00

19.

Kątne

Wspieranie działalności Ochotniczej Straży Pożarnej – zakup wyposażenia.
Odwodnienie wsi Jaskółowo.
Rozbudowa instalacji oświetleniowej wzdłuż drogi wiejskiej.

3.499,00
1.500,00
5.000,00
9.547,00

9.547,00

20.

Kędzierzawice

Remont drogi gminnej i wykop rowów we wsi.

6.965,00

6.965,00

21.

Konary

Dobudowa oświetlenia ulicznego zasilanego energią słoneczną –panele fotowoltaiczne.

6.943,00

6.943,00

22.

Kosewo

Dobudowa 4 punktów oświetlenia ulicznego.

12.039,00

12.039,00

23.

Krogule

Remont drogi wiejskiej; nawożenie żwiru.

7.967,00

7.967,00

24.

Krzyczki Szumne

5.497,00

5.497,00

25.

Krzyczki-Pieniążki

Modernizacja świetlicy wiejskiej Krzyczki Pieniążki.
Modernizacja świetlicy wiejskiej Krzyczki Pieniążki.

7.010,00

7.010,00

Krzyczki-Żabiczki

Modernizacja świetlicy wiejskiej we wsi Krzyczki.

7.121,00

7.121,00

17.

26.

Remont drogi gminnej: Lelewo-Dębinki, Lelewo-Czajki.
Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

7.344,00

7.344,00

Lorcin

789,00

789,00

Remont drogi gminnej w miejscowości Lorcin.

7.000,00

7.000,00

29.

Lubomin

Remont dróg gminnych.

7.121,00

7.121,00

30.

Lubominek

Odwodnienie części sołectwa przez wykopanie rowu i założenie przepustów.

6.164,00

6.164,00

Malczyn

Modernizacja drogi gminnej i odwodnienie drogi we wsi Malczyn.

7.010,00

7.010,00

Dobudowa oświetlenia ulicznego.

7.379,00

7.379,00

Remont wiaty przystankowej.

1.500,00

1.500,00

8.768,00

8.768,00

27.
28.

31.

Lelewo

32.

Mazewo Dworskie

33.

Mazewo Włościańskie

Remont dróg gminnych w Mazewie.

34.

Miękoszynek

Remont drogi.

7.744,00

7.744,00

35.

Mogowo

Wykonanie oświetlenia ulicznego przy ul. Morgowskiej na odcinku o dł. 150 m, ul. Kręta – 150 m.

22.254,00

22.254,00

36.

Mokrzyce Dworskie

Remont dróg gminnych w Mokrzycach Dworskich.

5.074,00

5.074,00

Opracowanie dokumentacji oświetlenia ulicznego.

3.000,00

3.000,00

Modernizacja drogi – nawiezienie żwiru

37.

Mokrzyce Włościańskie

2.563,00

2.563,00

38.

Morgi

Modernizacja dróg gminnych.

9.146,00

9.146,00

Nowa Wieś

Odwodnienie sołectwa Nowa Wieś.

11.728,00

11.728,00

Nowa Wrona

Wytyczenie drogi gminnej.

2.000,00

2.000,00

Oznakowanie ulic i oczyszczenie rowów.

17.754,00

17.754,00

Budowa parkingu przy Zespole Szkół w Starych Pieścirogach.

1.000,00

1.000,00

Projekt – dobudowa oświetlenia ul. Turkusowa.

3.500,00

2.500,00

39.
40.
41.

Nowe Pieścirogi

42.

Nowiny

Remont drogi gminnej w Nowinach.

5.408,00

5.408,00

43.

Nuna

Wykonanie parkingu ogólnodostępnego.

10.615,00

10.615,00

44.

Paulinowo

Remont drogi gminnej i wykonanie przepustu oraz pogłębienie rowu.

10.036,00

10.036,00

45.

Pianowo

Remont dróg gminnych.

9.057,00

9.057,00

46.
47.

Pniewo
Pniewska Górka

Remont dróg.
Przebudowa drogi gminnej (poszerzenie i wyrównanie).

6.342,00
6.965,00

6.342,00
6.965,00

48.

Popowo Borowe

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym.

4.935,00

4.935,00

Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej w Popowie Borowym.

2.698,00

2.698,00

Remont drogi gminnej.

4.000,00

4.000,00

49.

Popowo Południe

50.

Popowo Północ

Zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Popowie Borowym (oddział przedszkolny).

6.676,00

6.676,00

51.

Psucin

11.683,00

11.683,00

52.

Ruszkowo

Remont drogi gminnej (nawiezienie żwiru ul. Sportowa i Kolejowa).
Remont ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej.

5.652,00

5.652,00

53.

Słustowo

Oczyszczenie rowów i remont drogi gminnej.

6.787,00

6.787,00

Modernizacja dróg gminnych i podczyszczenie rowu.

18.297,00

18.297,00

Parking szkolny przy Zespole Szkół w Starych Pieścirogach.

3.200,00

3.200,00

54.

Stare Pieścirogi

Studzianki

Budowa trzech punktów oświetleniowych (okolice stacji kolejowej Studzianki).

13.998,00

13.998,00

56.

Toruń Dworski

Odwodnienie miejscowości przez budowę rowu przy drodze Miękoszyn-Zaborze.

7.455,00

7.455,00

57.

Toruń Włościański

Modernizacja dróg gminnych.

5.853,00

5.853,00

58.

Wągrodno

Zakup i montaż 4 przepustów, modernizacja drogi gminnej.

6.565,00

6.565,00

59.

Wiktorowo

Modernizacja drogi w Wiktorowie polegająca na wykonaniu rowów przy drodze.

6.120,00

6.120,00

60.

Winniki

Remont drogi gminnej.

5.341,00

5.341,00

61.

Żabiczyn

Remont drogi gminnej.

7.856,00

7.856,00

RAZEM

512.686,00

508.911,00

55.

Wykonanie zadań inwestycyjnych w 2014 roku
Lp.

Nazwa zadania

Termin
zakończenia

1.

Przebudowa i wyposażenie świetlicy
wiejskiej wraz z urządzeniem terenu
sportowo-rekreacyjnego w miejscowości
Konary gm. Nasielsk.

21.10.2013 r.30.06.2014 r.

2.

Przebudowa drogi powiatowej Nr 2409W
Pomiechówek-Nasielsk, łączącej drogę
wojewódzką nr 571 z drogą krajową
nr 62 na odcinku 435 mb.

23.07.2013 r.31.10.2013 r.
Końcowy
odbiór
zadania –
08.04.2014 r.

Wartość
zamówienia
brutto
474.805,84 zł

Wartość zadania
zgodnie
z umową –
1.081.580,54 zł
Wartość zadania
zgodnie
z kosztorysami

Zakres rzeczowy
Roboty budowlane:
- rozbiórka pokrycia i więźby dachu, obróbek blacharskich oraz rynien i rur
spustowych, konstrukcji drewnianej stropu, murowanych ścianek działowych,
kominów oraz części ścian zewnętrznych, drewnianych podłóg,
- wzmocnienie istniejących fundamentów,
- montaż stolarki okiennej i drzwiowej,
- wykonanie nowych ścianek działowych,
-wykonanie stropu belkowego konstrukcji drewnianej,
- wykonanie tynków wewnętrznych izolacja przeciwwilgociowa z papy
termozgrzewalnej,
- izolacja przeciwwodna z foli polietylenowej,
- podłogi z płytek gress 30*30 cm, - ocieplenie ścian zewnętrznych i ościeży
styropianem EPS70 grub. 10 cm,
- wykonanie dachu konstrukcji jętkowej i pokrycie dachu dachówką
ceramiczną,
- wykonanie kominów ponad dach z cegły klinkierowej.
Altana ogrodowa
Budowa szczelnego bezodpływowego zbiornika.
Zagospodarowanie terenu
- wykonanie nawierzchni z płyt wielootworowych ażurowych EKO
600x400x80,
- wykonanie trawników siewu dywanowego,
- zestaw wieżowy drewniany.
- Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni 5.595,40 m²,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm-2.5MPa
warstwa gr. 25 cm – 3.345,10 m²,
- wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm-1.5MPa
warstwa gr. 15 cm – 893,71 m²,
- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem
Rm-1.5MPa warstwa gr. 15 cm – 1.356,59 m²,
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm –

Uwagi
Wartość dofinansowania w ramach
PROW 2007-2013 zgodnie z umową –
288.339,00 zł.

-

powykonawczymi
– 1.074.624,65 zł
w tym:
- ul. P.O.W. –
1.054.178,25 zł,
- ul. Polna –
20.446,40 zł.
Środki Powiatu
Nowodworskiego
– 1.054.178,25 zł.

3.

Modernizacja drogi gminnej relacji
Broninek-Jackowo Włościańskie.

28.07.2014 r.29.08.2014 r.

210.497,35 zł

4.

Przebudowa
drogi
gminnej
w miejscowości Lelewo gm. Nasielsk.

25.06.2014 r.22.07.2014 r.

167.876.05 zł

5.

Opracowanie dokumentacji projektowej
na
przebudowę
drogi
relacji
Kędzierzawice-Pianowo na długości
ok. 2,5 km.
Odbudowa mostu w miejscowości
Nasielsk na drodze gminnej nr 240395W
ul. Podmiejska, w km 0+368.

Termin
przekazania
dokumentacji
–30.10.2014 r.
20.08.2014 r.14.11.2014 r.

44.895,00 zł.

Przebudowa
targowicy
w Nasielsku, ul. Lipowa.

28.07.2014 r.29.08.2014 r.

6.

7.

miejskiej

Wartość
dokumentacji –
31.365,00 zł.
Wartość
kosztorysowa
inwestycji –
538.840,61 zł.
Dokumentacja –
17.000,00 zł.
Wartość
kosztorysowa
inwestycji –
557.555,73 zł.

8.

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej
z przykanalikami oraz deszczowej
w ul. Broniewskiego w Nasielsku.

12.04.2014 r.21.07.2014 r.

650.000,00zł

9.

Budowa
sieci
wodociągowej
z przyłączami w Nasielsku, ul. Brzozowa.

05.05.2014 r.13.06.2014 r.

80.000,00 zł

893,71 m²,
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych (kruszonego
kamienia brukowego z rozbiórki) gr. 15 cm zwiększone do gr. 20 cm –
1.904,09 m²,
- wykonanie warstwy górnej podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm
zwiększone do gr. 20 cm – 1.441,01 m²,
- wykonanie podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. warstwy
po zagęszczeniu 11 cm zmniejszone do 7 cm – 3.345,10 m²,
- ułożenie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grub. 6 cm
warstwa wiążąca 3.345,10 m² i nawierzchni z mieszanek mineralnobitumicznych grub. 5 cm warstwa ścieralna – 3.345,10 m²,
- wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej betonowej szarej
gr. 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 1.344,03 m²,
- wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej kolorowej
gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej – 893,71 m²,
- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego stałej organizacji ruchu.

Długość 581 m i szerokość 4,20 m; rodzaj podbudowy: kruszywo
łamane, rodzaj nawierzchni: z mieszanek mineralno-bitumicznych
asfaltowych – 2 warstwy gr. 4 cm i 3 cm; powierzchnia nawierzchni
2.452 m2.
- Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-bitumicznej –
warstwa wiążąca 3.636 m2, gr. 5 cm – dł. 909 mb.
- pobocza z kruszyw naturalnych,
- przepusty rurowe pod zjazdami.
Dokumentacja techniczna.

Dofinansowanie w kwocie 50.000,00 zł.

- Rozbiórka istniejącego mostu,
- montaż nowej konstrukcji mostu,
- podbudowy,
- nawierzchnia z betonu asfaltowego – 105 m2.

Dofinansowanie Ministerstwa
Administracji i Cyfryzacji – promesa
na dofinansowanie zadania w kwocie
165.000,00 zł.

- Powierzchnie do utwardzenia: kostką brukową betonową – 518 m2,
tłuczniem kamiennym – 7.457 m2, asfaltem – 1.585,50 m2,
- budowa zadaszonej wiaty na drobny asortyment o pow. użytkowej
68,50 m2,
- wymiana części istniejącego ogrodzenia – dł. 80 mb,
- odwodnienie terenu drenażem francuskim.

-

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami, sieci
kanalizacji deszczowej z przykanalikami oraz wymiana sieci
wodociągowej z przyłączami wraz z odbudową nawierzchni
ul. Broniewskiego w Nasielsku.
- Wykonanie sieci wodociągowej PVC Ø 110 mm – 890 mb,
- włączenie do istniejącej sieci PVC Ø 110 mm w ul. Młynarskiej –

-

-

-

-

10.

Budowa punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych (PSZOK).

13.02.2014 r.14.03.2014 r.

80.241,46 zł

11.

Przebudowa
skweru
ul. Warszawskiej w Nasielsku.

30.09.2014 r.

69.166,59 zł

12.
a)

Dobudowa punktów świetlnych
opracowano dokumentację projektową
na budowę linii oświetlenia ulicznego
w ulicach Cisowej, Sosnowej, Grabowej,
Miodowej,
Jaworowej
i
Łącznej
w miejscowości Nasielsk.

b)

budowa linii napowietrzno-kablowej
oświetlenia ulicznego ETAP II wraz
z budową słupów i montażem opraw
oświetleniowych
w
miejscowości
Mogowo, ul. Morgowska, gm. Nasielsk.
budowa linii kablowej oświetlenia
ulicznego w miejscowości
Nowe
Pieścirogi ul. Turkusowa.
Modernizacja (rewitalizacja) zabytkowej
Baszty w Nasielsku.

c)

13.

przy

18.08.2014 r.

18,450,00 zł

10.01.2014 r.31.01.2014 r.

5.662,43zł

04.06.2014 r.25.06.2014 r.

4.182,00 zł

12.10.2014 r.

85.609,00 zł

1 szt.,
- wykonanie hydrantu Ø 80 nadziemnego wraz z zasuwą – 10 szt.,
- wykop i zasypka w gruncie kat. III, IV (wykop głębokości 1.80 m),
- studnia wodomierzowa betonowa Ø 1000 mm – 1szt.,
- przyłącze wodociągowe PE 40 mm, 50mm, 63 mm – 3 szt.
- wykonanie utwardzenia placu manewrowego (300 m2),
- ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych z bramą i furtką,
- adaptacja istniejących pomieszczeń,
- zakup niezbędnego wyposażenia.
Zagospodarowanie terenu skweru poprzez:
- ściółkowanie rabat korą, wykonanie trawników i nasadzeń,
- ułożenie nawierzchni alejek z kostki betonowej – 191 m2,
- wykonanie murków oporowych,
- ustawienie głazu upamiętniającego,
- wykonanie instalacji elektrycznej z montażem lamp oraz gniazd
hermetycznych,
- montaż ławek.
Łączna długość – 1.960 m, w tym:
ul .Cisowa – ok. 350 m,
ul. Sosnowa – ok. 510 m,
ul. Grabowa – ok. 350 m,
ul. Miodowa – ok. 170 m,
ul. Jaworowa – ok.180 m,
ul. Łączna – ok. 400 m.
Montaż słupów betonowych – 2 szt., montaż opraw oświetleniowych –
1 szt.

- Montaż słupa żelbetowego,
- budowa linii kablowej – 47 mb,
- montaż oprawy – 1 szt.
-

-

-

-

-

-

POLITYKA PRZESTRZENNA I GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI
Polityka przestrzenna.
1. Na terenie Gminy Nasielsk prace w zakresie polityki przestrzennej realizowane są w systemie
ciągłym. Powierzchnia Gminy objęta opracowaniami planistycznymi to około 24%. Obowiązują
22 Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego, z czego w latach 2010-2014 uchwalono
i wprowadzono do obrotu prawnego następujące opracowania:
Zmiana „Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Nasielsk, obejmującego
obszar wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo, Morgi, Mokrzyce Włościańskie”,
dotycząca części miejscowości Stare Pieścirogi – Uchwała Nr III/17/10 Rady Miejskiej
w Nasielsku z dnia 22 grudnia 2010 roku,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczący części wsi Budy
Siennickie – Uchwała Nr XVIII/150/12 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 25 maja 2012 roku,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmujący obszar wsi
Andzin – Uchwała Nr XXXVIII/273/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 czerwca 2013
roku,
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmujący obszar wsi
Lelewo – Uchwała Nr XLVI/330/13 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2013 roku,
końcowy etap prac planistycznych w sprawie zmiany Miejscowego Planu Ogólnego
Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dotyczącej wsi Dębinki, Miękoszyn,
Miękoszynek, Studzianki.
Na bieżąco rejestrowane są wnioski mieszkańców dotyczące dokonania opracowań planistycznych
dla poszczególnych miejscowości na terenie Gminy Nasielsk oraz dotyczące zmian
w obowiązujących już planach zagospodarowania przestrzennego.
2. Z tytułu wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego wydano 31 decyzji ustalających wysokości opłaty należnej
Gminie Nasielsk.
3. W oparciu o obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego wydano
1537 wypisów i wyrysów, co w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:
Rok
Ilość wydanych wypisów i wyrysów
2010
394
2011
340
2012
298
2013
296
2014
209
4. Dla terenów, gdzie brak jest miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, wydano
879 zaświadczeń, co w rozbiciu na poszczególne lata przedstawia się następująco:
Rok
Ilość wydanych zaświadczeń
2010
253
2011
181
2012
175
2013
160
2014
110
5. Na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami wydano 294 decyzje o zatwierdzeniu
projektu podziału, w tym, w rozbiciu poszczególne lata:

Ilość wydanych decyzji
69
80
58
45
42

Rok
2010
2011
2012
2013
2014
Gospodarka nieruchomościami.

1. Zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Nasielsk w rozbiciu na poszczególne lata:
Rok
Ilość sprzedanych nieruchomości
2010
4
2011
2
2012
2
2013
2
2014
2
2. Nabycie przez Gminę Nasielsk nieruchomości do majątku gminnego w rozbiciu na poszczególne
lata:
Tryb nabycia
art. 98 ustawy
Rok
2010
2011
2012
2013
2014

o gospodarce
nieruchomościami

komunalizacja

inne

11
12
9
7
-

7
3
16
-

1
91
3
2
1

3. Sprawy zasobu mieszkaniowego Gminy Nasielsk.
Uchwałą Nr XLII/297/13 z dnia 26 września 2013 roku Rada Miejska w Nasielsku ustaliła zasady
wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy
Nasielsk. W 2014 roku Rada Miejska w Nasielsku uchwaliła „Wieloletni program gospodarowania
mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014-2019”.
Zweryfikowano listę wniosków osób ubiegających się o przydział lokali mieszkalnych oraz
utworzono listę osób oczekujących na przydział mieszkań na czas nieoznaczony, socjalnych
i na zamianę.
Podjęta została uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali
mieszkalnych oraz zasad udzielenia bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach
stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców. Bonifikatę
ustalono w wysokości 55% oraz dodatkowo 5%, jeżeli najem trwał powyżej 10 lat.
W miarę pozyskanych mieszkań realizowano wyroki sądowe dotyczące uprawnienia
do otrzymania lokali socjalnych, pomieszczeń tymczasowych w związku z orzeczoną eksmisją
z dotychczasowego lokalu mieszkalnego.
4. Sprzedaż lokali mieszkalnych w rozbiciu na poszczególne lata:
Ilość sprzedanych lokali
Rok
mieszkalnych
użytkowych
2010
6
6
2011
6
---2012
5
1
2013
2
----wpłynęły 4 wnioski dot. wykupu lokali mieszkalnych
2014
na rzecz dotychczasowych najemców.

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w latach 2010-2014
przedstawia się następująco:
Rok
Ilość wydanych decyzji
2010
1
2011
4
2012
1
2013
1
2014
1
6. Przekazanie nieruchomości w zarząd jednostkom organizacyjnym Gminy Nasielsk w rozbiciu
na poszczególne lata.
Rok
Ilość wydanych decyzji
2010
7
2011
-----2012
----2013
----2014
1
7. Wypłata odszkodowań za drogi, które przeszły z mocy prawa na własność Gminy Nasielsk
w rozbiciu na poszczególne lata:
Rok
Ilość ustalonych i wypłaconych odszkodowań
2010
4
2011
3
2012
21
2013
25
8. W latach 2010-2014 wydano 73 decyzje dotyczące ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu
geodezyjnego podziału nieruchomości.
9. Podjęto uchwały w sprawie nadania nazw ulicom m.in.:
Nasielsku: Bakaliowa, Orzechowa, Sezamkowa, Królowej Bony,Chmielna, Miętowa,
w Budach Siennickich: Malownicza, Krajobrazowa,
Cieksyn: Radosna,
Miękoszyn: Polnych Kwiatów, Konwaliowa, Bratków, Astrów, Fiołków,
Miękoszynek: Polnych Kwiatów, Chabrowa, Rumiankowa, Forsycji, Orchidei, Begonii, Azalii,
Stare Pieścirogi: Baśniowa, Generała Stanisława Maczka,
Żabiczyn: Echa Leśne, Cyprysowa, Jałowcowa.
10. Zawiadomienia i zaświadczenia o numerach porządkowych dla posesji w rozbiciu na poszczególne
lata:
Rok
Ilość wydanych zawiadomień
2010
106
2011
104
2012
159
2013
123
2014
69
11. Zarządzeniem Burmistrza Nr 35/13 z dnia 5 kwietnia 2013 roku przyjęta została Gminna
Ewidencja Zabytków. W dniu 26 czerwca 2013 roku Rada Miejska w Nasielsku Uchwałą
Nr XXXVIII/275/13 dokonała przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy
Nasielsk na lata 2013-2016”.

ROLNICTWO
W zakresie rolnictwa w kadencji 2010-2014 zrealizowano następujące zadania:
1. prowadzono współpracę z Państwową Inspekcją Ochrony Roślin i Wojewódzkim Odziałem
Doradztwa Rolniczego w sprawach organizacji seminariów i szkoleń (np. w zakresie BHP,
stosowania środków ochrony roślin, itp.),
2. wspólnie z Kasą Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zorganizowano i przeprowadzono
konkursy z zakresu bezpieczeństwa, higieny pracy i ekologii w rolnictwie,
3. na potrzeby Głównego Urzędu Statystycznego sporządzono sprawozdania dotyczące powierzchni
zasiewów, szacowania plonów i zbiorów oraz wielkości pogłowia zwierząt gospodarskich,
4. uzyskano dofinansowanie z Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi na szkolenie „Produkt
tradycyjny, regionalny i lokalny elementem promocji i szansą rozwoju regionu”, którego
wykładowcami byli pracownicy Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego oraz Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego,
5. uczestniczono w organizacji szkoleń dla rolników z obsługi sprzętu do stosowania środków
ochrony roślin,
6. wydano 120 zaświadczeń o posiadaniu plantacji choinek,
7. rozpatrzono 100 wniosków o potwierdzenie pracy w gospodarstwach rolnych,
8. zgodnie z ustawą o przeciwdziałaniu narkomanii prowadzono kontrole uprawy maku i konopi –
upraw nie wykryto,
9. zorganizowano wyjazdy dla rolników np. na Międzynarodowe Targi Poznańskie,
10. zorganizowano szkolenia dla rolników na temat odnawialnych źródeł energii, przydomowych
oczyszczalni ścieków i budowli energooszczędnych,
11. współpracowano z Weterynaryjna Inspekcją Sanitarną w zakresie szczepień przeciw wściekliźnie,
w zakresie prewencji chorób zwierząt gospodarskich oraz w ocenie dobrostanu zwierząt domowych
i gospodarskich,
12. prowadzono pomoc w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich i ONW,
13. prowadzono szacowanie strat w gospodarstwach rolnych spowodowanych niekorzystnymi
zjawiskami atmosferycznymi –ogółem w około 100 gospodarstwach,
14. wprowadzono procedury umożliwiające bezpłatne przekazywanie przez rolników padłych zwierząt
gospodarskich do utylizacji,
15. prowadzono stałą współpracę z sołtysami poprzez organizowanie szkoleń i spotkań w zakresie:
nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
zagrożenia pryszczycą i chorobą BSE,
szczepień lisów przeciw wściekliźnie,
zasad usuwania drzew,
budowy przydomowych oczyszczalni ścieków oraz innych inwestycji proekologicznych,
informowania o obowiązku oznakowania posesji.
LEŚNICTWO
W zakresie gospodarki leśnej prowadzono bieżącą współpracę z Nadleśnictwem Płońsk w zakresie:
zbierania wniosków i udzielania informacji na temat uzyskiwania zezwoleń na zabiegi
pielęgnacyjne w lasach prywatnych,
interwencji w sprawach wycinki drzew w lasach prywatnych bez zezwoleń,
informowania o rozpoczęciu prac związanych z opracowywaniem uproszczonych planów
urządzania lasów,
informowania wszystkich właścicieli lasów prywatnych o wyłożeniu planów urządzania lasów
oraz o możliwości wnoszenia uwag i zastrzeżeń (około 3 tys. prywatnych właścicieli lasów).

ŁOWIECTWO
W zakresie łowiectwa zrealizowano następujące zadania:
współpracowano przy szacowaniu strat w uprawach wyrządzonych przez zwierzynę łowną,
współpracowano w uzupełnianiu populacji zwierząt łownych poprzez zakup młodych osobników
np. zajęcy, kuropatw, bażantów oraz w dokarmianiu poprzez zakup paszy,
opiniowano plany odłowu zwierzyny składane przez koła łowieckie.
OCHRONA ŚRODOWISKA
Ochrona środowiska to strefa szeroko rozumianych działań wzajemnie się uzupełniających
i wymagających współpracy wielu jednostek, w tym z:
Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska – postępowania dotyczące zmiany stosunków
wodnych czy naruszenia standardów środowiska (np. hałasu, zanieczyszczenia gleb),
Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych – w zakresie przeglądu rzek i urządzeń
wodnych,
Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska – w zakresie decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach oraz w zakresie usuwania drzew z pasów dróg publicznych,
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – w zakresie pozyskiwania
dotacji na działania proekologiczne (np. usuwanie wyrobów zawierających azbest).
W ramach działań związanych z ochroną środowiska naturalnego realizowane były zadania z zakresu:
1) ustawy – Prawo ochrony środowiska:
a) sporządzono sprawozdania dla Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie dotyczące
leśnictwa i ochrony środowiska dla obszaru miejskiego i wiejskiego,
b) opracowano „Raport z wykonania programu ochrony środowiska dla gminy Nasielsk na lata
2007-2014” obejmujący lata 2011 i 2012,
2) ustawy o odpadach:
a) sporządzono i przekazano do Głównego Urzędu Statystycznego sprawozdania dotyczące
gospodarki komunalnej,
b) na bieżąco wzywano właścicieli nieruchomości do uprzątnięcia zalegających na posesjach
odpadów,
c) w lipcu 2013 roku wdrożono nowy system gospodarki odpadami na terenie Gminy Nasielsk,
d) zorganizowano punkty odbioru zużytych baterii (15 punktów) i przeterminowanych leków
(6 punktów),
e) koordynacja i nadzór odbioru odpadów z tych punktów,
f) nadzór punktów selektywnej zbiórki zużytej odzieży,
g) wydano 1 decyzję nakazującą usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich
składowania,
h) sporządzono wnioski na dofinansowanie programu usuwania i utylizacji wyrobów azbestowych
z terenu Gminy Nasielsk – otrzymaliśmy dofinansowanie w wysokości około 113 tys. zł
na usunięcie azbestu z ok. 100 posesji położonych na terenie Gminy,
i) dokonywano corocznie aktualizacji Wojewódzkiej Bazy Wyrobów Zawierających Azbest dla
Gminy Nasielsk,
j) opracowano i przekazano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego
„Informacje o wyrobach zawierających azbest” dotyczące jednostek podległych Gminie
Nasielsk,
k) opracowano druki dokumentacji dla właścicieli nieruchomości, którzy składali wnioski
na dofinansowanie demontażu i odbioru odpadów,
l) prowadzono postępowanie administracyjne dotyczące składowania wyrobów zawierających
azbest w miejscu do tego nie przeznaczonym,
3) ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:
a) sporządzono i przekazano do Marszałka Województwa sprawozdanie z realizacji zadań
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nasielsk,

b) przeprowadzono konsultacje społeczne przy opracowywaniu metody opłat za odbieranie
odpadów komunalnych,
c) przeprowadzono kampanię informacyjną i edukacyjną dotyczącą nowego systemu gospodarki
odpadami,
d) zorganizowano spotkania w sołectwach mające na celu zapoznanie mieszkańców z nowym
systemem gospodarki odpadami,
e) opracowano uchwały konieczne do wprowadzenia nowego systemu gospodarki odpadami,
f) utworzono punkt, w którym mieszkańcy mogli złożyć deklarację o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz uzyskać informacje dotyczące nowego
systemu gospodarki odpadami,
g) przyjęto oraz zweryfikowano około 2.000 deklaracji (weryfikację przeprowadzono pod
względem merytorycznym, pod względem liczby osób zamieszkałych i zameldowanych oraz
pod względem prawidłowości numeru ewidencyjnego działki),
h) zorganizowano przetarg i wyłoniono wykonawcę na odbieranie stałych odpadów komunalnych
z nieruchomości zamieszkałych,
i) uczestnictwo w opracowywaniu i rozpowszechnianiu harmonogramów odbioru odpadów,
j) koordynacja odbioru odpadów oraz przyjmowanie i realizacja reklamacji,
k) prowadzenie bieżących kontroli przestrzegania i stosowania przepisów regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk,
l) sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi,
m) nadzór nad systemem odbioru odpadów poprzez wezwania do przedsiębiorców – Gmina
Nasielsk za 2013 rok osiągnęła wysokie poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami oraz wysoki poziom ograniczenia masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska,
n) dokonano 17 wpisów do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów
komunalnych,
o) przygotowywanie i składanie kwartalnych sprawozdań do Marszałka Województwa
Mazowieckiego zawierających wykaz podmiotów wpisanych do rejestru działalności
regulowanej,
p) wydano 5 decyzji zezwalających na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport
nieczystości ciekłych,
q) przyjęto 70 wniosków o wypisanie oczyszczalni przydomowych do rejestru,
r) przeprowadzono kontrole terenowe z udziałem pracowników ZGKiM Nasielsk
i funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nasielsku dotyczące prawidłowego postępowania
właścicieli nieruchomości z nieczystościami płynnymi,
4) ustawy o ochronie przyrody:
a) przeprowadzono 722 postępowania administracyjne w sprawach o usuwanie drzew wydając
554 decyzje zezwalające na usunięcie drzew,
b) zlecono oraz koordynowano dokonanie nasadzeń drzew i krzewów na terenie Nasielska oraz
w Starych i Nowych Pieścirogach,
c) uczestniczono w wizjach terenowych, przeprowadzonych przez Starostwo Powiatowe
w Nowym Dworze Mazowieckim, dotyczących oględzin drzew wnioskowanych do usunięcia
przez Burmistrza Nasielska,
d) wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z wnioskiem
o wydanie zezwolenia na wykonanie czynności zakazanych wobec gatunków dziko
występujących zwierząt objętych ochroną,
5) ustawy – Prawo wodne:
a) opracowano sprawozdania z wykonania Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych,
b) prowadzono postępowania administracyjne dotyczące możliwości naruszenia stanu wody
na gruncie,
c) prowadzono postępowanie dotyczące problemu podtapiania posesji przyległych do drogi
gminnej i powiatowej w miejscowości Lubomin,

d) prowadzono postępowanie wobec Centrum Realizacji Inwestycji PKP Polskich Linii
Kolejowych odnośnie problemów blokowania spływu wody opadowej przez wiadukt kolejowy
w miejscowości Studzianki,
e) prowadzono
postępowanie
administracyjne
wobec
mieszkańców
zobowiązanych
do utrzymywania urządzeń melioracji wodnych szczegółowych w stanie drożności,
f) uczestniczono corocznie w przeglądach rzek: Nasielnej, Klusówki, Turki i Naruszewki,
g) zlecono konserwację rzeki Nasielnej na odcinku od 1+100 km do 1+200 km w miejscowości
Cieksyn oraz na odcinku od 11+250 km do 12+250 km w miejscowości Nasielsk,
6) ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i odprowadzaniu ścieków: opracowywano corocznie
uchwały dotyczące zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków,
7) ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko:
a) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających na prowadzeniu skupu
złomu w miejscowościach Pniewo, Popowo Borowe (2szt.), Wągrodno, Nasielsk,
b) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających na przebudowie ciągu drogi:
gminnej relacji Siennica-Paulinowo-Chrcynno,
gminnej relacji Pianowo-Kędzierzawice,
gminnej relacji Lelewo-Dębinki,
powiatowej relacji Siennica-Pieścirogi,
powiatowej relacji Nasielsk-Gąsocin-Ciechanów,
powiatowej relacji Ruszkowo-Studzianki-Nuna,
c) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięć polegających na przebudowie mostu:
na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk, w ciągu ulicy Żwirki i Wigury,
na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk, w ciągu ulicy Podmiejskiej,
d) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy farm wiatrowych wraz ze stacją transformatorową
i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i słupa energetycznego oraz
drogi wewnętrznej z placem manewrowym w miejscowościach:
Wągrodno (łącznie 2 jednostki wytwórcze),
Dębinki (łącznie 9 jednostek wytwórczych),
Morgi (łącznie 1 jednostka wytwórcza),
Studzianki (łącznie 1 jednostka wytwórcza),
Popowo Borowe (łącznie 2 jednostki wytwórcze),
e) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy zakładu zagospodarowania odpadów w Jaskółowie,
f) prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące rekultywacji I kwatery składowiska odpadów komunalnych
w Jaskółowie,
g) prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy II kwatery składowiska odpadów komunalnych
w Jaskółowie,
h) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy stacji gazowej pomiarowej wysokiego ciśnienia
w Budach Siennickich,
i) prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące przebudowy gazociągu relacji Rembelszczyzna-Głowina
II (Włocławek II) w miejscowościach Borkowo i Lelewo w celu usunięcia kolizji gazociągu
na przekroczeniu rzeki Wkra,

j) prowadzono postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy wytwórni betonu w miejscowości Kosewo i Stare
Pieścirogi,
k) prowadzono postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dotyczące budowy sieci kanalizacji sanitarnej w Nasielsku w ul. P.O.W.,
11-go listopada, Podmiejskiej, Nowej Wsi, Wiejskiej i Piaskowej,
l) udzielano informacji dotyczących istniejących oraz planowanych farmach wiatrowych
na terenie Gminy,
m) uczestnictwo w spotkaniach z mieszkańcami Gminy oraz inwestorami dotyczących elektrowni
wiatrowych,
n) sporządzanie do Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie wykazu decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach,
8) ustawy o ochronie zwierząt:
a) przygotowywano corocznie przetargi na odławianie, przyjmowanie i utrzymywanie
bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nasielsk,
b) opracowywanie corocznego programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania
bezdomności zwierząt,
c) przeprowadzono 8 kontroli schroniska dla bezdomnych zwierząt w Chrcynnie,
d) zlecono odłowienie 116 bezdomnych psów z terenu Gminy Nasielsk, 77 psów zostało
adoptowanych,
e) zlecono 16 kastracji oraz 11 sterylizacji bezdomnych psów i kotów przeznaczonych do adopcji,
f) prowadzono akcję edukacyjną dotyczącą humanitarnego traktowania zwierząt oraz sankcji
karnych za złe traktowanie,
9) ustawy o grobach i cmentarzach wojennych:
a) dokonano przeglądu grobów i cmentarzy wojennych, wykonano dokumentację fotograficzną
i złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego o dofinansowanie utrzymania grobów
wojennych i miejsc pamięci znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk:
Grób Nieznanego Żołnierza w Cieksynie,
Mogiła ,,Kurhan” z lat 1914-1918 w Cieksynie,
Nasielsk, ul. Lipowa – cmentarz żołnierzy napoleońskich i niemieckich z I wojny
światowej,
Nasielsk, mogiła żołnierzy Wojska Polskiego poległych w 1920 r.
b) zlecano wykoszenie cmentarza wojennego znajdującego się przy ulicy Lipowej w Nasielsku
oraz mogiły „Kurhan” znajdującej się w Cieksynie,
c) zlecono uporządkowanie Grobu Nieznanego Żołnierza w Cieksynie oraz mogiły żołnierzy
Wojska Polskiego poległych w 1920 r. w Nasielsku,
d) przekazywano sprawozdanie do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego dotyczące nakładów
poniesionych przez gminę na remont oraz utrzymanie grabów i cmentarzy wojennych.
Działania ekologiczne
corocznie wiosną organizowano oraz nadzorowano akcję sprzątania „Nasz Czysty Nasielsk”
z okazji Dnia Ziemi,
corocznie jesienią organizowano oraz przeprowadzano akcję „Sprzątanie świata”,
prowadzono na bieżąco zajęcia z edukacji ekologicznej dla uczniów szkół i przedszkoli z terenu
Gminy Nasielsk (ok. 200 godzin lekcyjnych),
zorganizowano akcję „Elektroodpady – proste zasady” polegającą na zbiórce zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego, za którą uzyskano od odbiorcy odpadów nagrody dla szkół
biorących udział w akcji,
przeprowadzono akcję zbiórki zużytych opon,
corocznie prowadzono akcję „Nie wypalaj, nie zabijaj” na temat wypalania traw,
corocznie prowadzono akcję „Kochasz dzieci – nie pal śmieci” na temat szkodliwości
zanieczyszczenia środowiska poprzez spalanie śmieci w paleniskach domowych,

z okazji Dnia Nasielska corocznie przygotowywano oraz prowadzono EKO-punkt,
współpracowano przy tworzeniu folderu dotyczącego piękna przyrody Gminy Nasielsk
pt. „Nasielsk – moje miejsce, moja przyroda”,
podawano do publicznej wiadomości poprzez lokalną prasę informację na temat zasad segregacji
odpadów na terenie gminy Nasielsk,
prowadzono działania informacyjne o obowiązku oznakowania posesji,
wspierano Szkołę Podstawową w Budach Siennickich w Konkursie „I-PODY
ZA ELEKTROKODY”,
prowadzono akcję informacyjną na temat zasad dokonywania wycinki i zabiegów pielęgnacyjnych
drzew i krzewów,
na bieżąco informowano indywidualnych beneficjentów o możliwościach uzyskania dotacji
na inwestycje proekologiczne.

Zestawienie decyzji wydanych w latach 2011-2014 roku
Lp.

Kategoria

1.

Zezwolenia i odmowy na wycinkę drzew i krzewów.

2.

Decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach.

3.

Zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych.
Kary administracyjne za usunięcie drzew bez wymaganego
prawem zezwolenia.
Decyzje nakazujące usunięcie odpadów z miejsc do tego
nie przeznaczonych
Decyzje dotyczące Prawa wodnego

4.
5.
6.

RAZEM

OGÓŁEM

2011r.

Ilość decyzji
2012r. 2013r. 2014r.

159

129

132

134

8

10

4

5

4

1

-

-

-

1

-

-

-

-

1

-

-

1

-

-

171

142

137

139

589

GOSPODARKA KOMUNALNA I MIESZKANIOWA
Do realizacji zadań w zakresie gospodarki komunalnej i mieszkaniowej utworzona została jednostka
organizacyjna Gminy Nasielsk, prowadząca gospodarkę finansową w formie samorządowego zakładu
budżetowego – Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku.
DZIAŁ DRÓG I EKSPLOATACJI TECHNICZNEJ
Do zadań działu należy wykonywanie na bieżąco zadań zleconych przez Urząd Miejski w Nasielsku,
tj.:
napraw cząstkowych dróg mieszankami mineralno-bitumicznymi na gorąco i zimno,
napraw jezdni za pomocą emulsji i grysów,
odnowa i ustawianie oznakowania pionowego i poziomego dróg,
odśnieżanie oraz sypanie mieszanką solną w okresie zimowym,
profilowanie i równanie dróg gminnych,
przywracanie sprawności urządzeń odwadniających,
wykaszanie chwastów z poboczy dróg,

wykonywanie innych prac zleconych z zakresu dróg itp.
W eksploatacji znajduje się ponad 300 km sieci dróg, z czego ponad 100 km stanowią drogi asfaltowe,
reszta to drogi o nawierzchni żwirowej i gruntowej. Zadania powierzone w budżetach Gminy w latach
2011-2014 wykonywane były zgodnie z poleceniami wykonania, które określały zakres
poszczególnych prac zgodnie z przyjętymi harmonogramami.
W trakcie kadencji 2010-2014 oprócz prac określonych w bieżącym utrzymaniu dróg, ZGKiM
dodatkowo zrealizował m.in.:
w 2011 roku:
ułożenie chodnika z kostki brukowej wraz z krawężnikami i obrzeżami w ulicy Świętego
Wojciecha w Nasielsku – 4 549,30 zł,
ułożenie chodnika z kostki betonowej wraz z krawężnikami i obrzeżami na ulicy Kilińskiego
w Nasielsku z materiałów powierzonych przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich
w Warszawie – 44.194,50 zł,
modernizację drogi gminnej miejscowości Borkowo gm. Nasielsk długości 3.300 m –
88.600,00 zł,
remont świetlicy wiejskiej w miejscowości Żabiczyn – 7.394,00 zł.
w 2012 roku:
wykonanie odprowadzenia wód deszczowych i roztopowych z terenu działki nr 1749/4
do budowanego rowu melioracyjnego na działce 1748 – 20.499,45 zł,
wykonanie naprawy nawierzchni asfaltowej w miejscowości Cichawy – 13.377,42 zł,
odbudowę asfaltowej drogi gminnej w miejscowości Pianowo gm. Nasielsk rozmytej wskutek
ulewnych deszczów w km od 1+382 do 1+582 – 159.999,08 zł,
termomodernizację budynku Nasielskiego Ośrodka Kultury (NOK) w Nasielsku ulica
Kościuszki 12 – 65.000,00 zł,
wykonanie ogrodzenia terenu budownictwa wielorodzinnego przy ulicy Płońskiej –
30.780,00 zł,
wykonanie tymczasowego targowiska przy ulicy Lipowej w Nasielsku na czas budowy
targowiska miejskiego w ramach projektu „Mój Rynek” – 17.500,00 zł,
budowę chodnika w ulicy Płońskiej w Nasielsku – 200.000,00 zł,
budowę parkingu z 42 miejscami postojowymi oraz drogami manewrowymi na terenie działek
nr ewid. 572/2 i 2514 w miejscowości Nasielsk – 100.000,00 zł,
przygotowanie do odbioru drogi gminnej w miejscowości Dębinki w ramach budowy Farmy
Wiatrakowej Nasielsk – 9.840,00 zł.
w 2013 roku:
remont drogi gminnej i wykop rowów we wsi Kędzierzawice – 8.155,63 zł,
modernizację drogi gminnej i odmulenie rowu w wsi Jackowo Włościańskie – 3.499,00 zł,
naprawę przepustów i poboczy w miejscowościach Winniki, Głodowo Wielkie, Nasielsk
ul. Podmiejska – 8.155,63 zł,
zakup i montaż 4 przepustów, modernizacja drogi gminnej w wsi Wągrodno – 6.565,00 zł,
odwodnienie części sołectwa przez wykopanie rowów i założenie przy drodze gminnej we wsi
Lubominek – 9.800,00 zł,
modernizację dróg gminnych we wsi Toruń Włościański – 5.853,00 zł.
w 2014 roku:
budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie bazy ZGKiM
w Nasielsku przy ulicy Płońskiej 43 – 80.241,46 zł,
remont chodnika w ulicy Rynek w Nasielsku-strona wschodnia – 43.120,13 zł,
wykonanie wiat przystankowych dla potrzeb mieszkańców Gminy Nasielsk w ilości 5 szt. –
11.000,00 zł,
wykonanie oznakowania pionowego na drogach gminnych nr 240326W, 240341W, 240301
i 240309W – 23.849,70 zł,

wprowadzenie zmiany stałej organizacji ruchu na przystankach autobusowych na terenie Gminy
Nasielsk – 40.476,85 zł,
wdrożenie systemu informacji miejskiej – uzupełnienie tablic nazewnictwa ulic – 9.440,25 zł,
remont ulicy Warszawskiej w Nasielsku na odcinku do Przedszkola Samorządowego –
46.163,58 zł,
remont chodnika od ulicy Warszawskiej do ulicy Kilińskiego w Nasielsku – 10.000,00 zł.
Większość prac wykonywana była własnym sprzętem. W celu poprawienia jakości świadczonych usług
ZGKiM stara się w miarę potrzeb i środków finansowych kupować pojazdy i sprzęty.
DZIAŁ OCZYSZCZANIA MIASTA
Do zadań działu należy prowadzenie bieżących i ciągłych prac w zakresie:
omiatania według zlecenia Urzędu Miejskiego w Nasielsku wyznaczonych terenów, zbiórka
odpadów z koszy ulicznych, ich malowanie, remont i uzupełnianie według możliwości i potrzeb,
utrzymanie czystości i porządku na terenach skwerów i parku oraz innych zleconych przez Urząd,
zieleni miejskiej – prace pielęgnacyjne i utrzymanie zieleni na terenie miasta według zlecenia
i środków zarezerwowanych w budżecie na ten cel, pomoc przy urządzaniu i zagospodarowaniu
terenów zielonych, prace związane z obchodem świąt i uroczystości (np. dekorowanie, prace
porządkowe), cięcie prześwietlające drzew według możliwości oraz utrzymanie fontanny,
wywozu nieczystości płynnych od właścicieli nieruchomości i instytucji na terenie Gminy do stacji
zlewnej Oczyszczalni w Nasielsku,
wywozu nieczystości stałych od lipca 2013 r. jedynie od instytucji i z nieruchomości
niezamieszkałych (w tym działkowiczów) z terenu Gminy do RIPOK w Poświętnem
i na składowisko w Jaskółowie,
od dnia 1 kwietnia 2014 r. na zlecenie Urzędu Miejskiego w Nasielsku prowadzenia Punktu
Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla mieszkańców Gminy Nasielsk,
do grudnia 2013 r. zarządzania składowiskiem w Jaskółowie,
sprawowania nadzoru nad skazanymi przez Sąd Rejonowy do wykonania nieodpłatnych
kontrolowanych prac społecznie użytecznych.
W trakcie minionej kadencji na terenie bazy ZGKiM wykonano następujące prace:
w 2012 roku roboty remontowo-malarskie budynku biurowego ZGKiM (malowanie pomieszczeń,
montaż płyt kartonowo gipsowych w korytarzach, wymiana oświetlenia, naprawy i malowanie
drzwi), malowanie dachu budynków gospodarczych na terenie bazy ZGKiM (sąsiadujących
z targowicą), wykonanie dachu budynku biurowego ZGKiM (wykonanie konstrukcji, pokrycie
blachą i wykonanie obróbek blacharskich oraz założenie rynien),
w 2013 roku ocieplenie i wykonanie tynku mineralnego z malowaniem budynku biurowego oraz
budynków gospodarczych od ul. Płońskiej,
w 2014 roku wykonanie adaptacji budynku i przygotowanie terenu na potrzeby uruchomienia
w Gminie Nasielsk PSZOK, naprawa ogrodzenia od strony targowicy.
DZIAŁ WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Dział prowadzi na terenie Gminy Nasielsk eksploatacje urządzeń, obiektów wodociągowych
i kanalizacyjnych. ZGKiM posiada w eksploatacji:
3 Stacje Uzdatniania Wody (Cieksyn, PKP M. Reja i Jackowo),
Oczyszczalnię Ścieków przy ul. Komunalnej 23 w Nasielsku oraz JAN-POL Siennica,
14 przepompowni ścieków, z których 8 znajduje się w Starych i Nowych Pieścirogach.
Dział prowadzi również usługi dla ludności takie jak: budowę przyłączy wodociągowych
i kanalizacyjnych oraz usuwanie awarii wodociągowych i kanalizacyjnych. W trakcie minionej
kadencji poza eksploatacją bieżącą wykonano:
w 2011 roku:
52 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.539 mb,

w 2012 roku:
47 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.761 mb oraz 4 szt. przyłączy
kanalizacyjnych,
sieć wodociągową w ul. P.O.W. w Nasielsku o długości 900 mb z PCV Ø 110,
sieć wodociągową w ul. Makowej w Pieścirogach o długości 266 mb z PCV Ø 110,
w 2013 roku:
46 szt. przyłączy wodociągowych o łącznej długości 1.641 mb oraz 15 szt. przyłączy
kanalizacyjnych,
sieć wodociągową w Nasielsku w ul. Młynarskiej, Topolowej i Cisowej o łącznej długości
533 mb z PVC Ø 110,
w 2014 roku:
43 szt. przyłączy o łącznej długości 1.320 mb oraz 7 szt. przyłączy kanalizacyjnych,
wybudowano sieć wodociągową w ul. Brzozowej w Nasielsku o długości 800 mb z PVC Ø 110,
remont Oczyszczalni Ścieków w Nasielsku w zakresie systemu napowietrzania w reaktorze
biologicznym – koszt ok. 80.000 zł,
czyszczenie osadników przepompowni i zbiorników z piasku – koszt ok. 20.000 zł.
Na przełomie ostatnich lat dokonano napraw pomp, silników oraz zakup pomp głębinowych.
SPRAWOZDANIE FINANSOWE
ROK 2011
ZGKiM zamknął się stratą za 2011 r. w kwocie 146.070,26 zł oraz ujemnym stanem środków
obrotowych w kwocie 588.236,66 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2011 r. wynosiły
456.088,85 zł, z czego 309.528,38 zł to zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług: za energię
elektryczną, olej napędowy, faktury za zakup piasku do posypywania dróg, materiały wodnokanalizacyjne oraz opłaty za II półrocze 2011 r. za korzystanie ze środowiska. Kwota 146.560,47 zł
to zobowiązania do ZUS za miesiące X i XI 2011 r. z tytułu składek. Należności wymagalne na dzień
31.12.2011 r. za dostarczoną wodę, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych i płynnych oraz
za inne usługi wynosiły 165.282,58 zł. Windykacja należności była prowadzona na bieżąco oraz
zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. W roku 2011 nastąpił spadek sprzedaży
w dziale wodno-kanalizacyjnym oraz w dziale dróg i eksploatacji technicznej ze względu na brak
zleceń. Miało to wpływ na wynik finansowy ZGKiM oraz ujemny stan środków obrotowych.
W czerwcu 2011 r. zakupiona została używana śmieciarka o wartości 86.400,00 zł brutto.
W październiku 2011 r. została zawarta umowa leasingowa na zakup spycharko-ładowarki na kwotę
300.839,20 zł.
ROK 2012
Rok 2012 zamknął się zyskiem w kwocie 83.476,49 zł i ujemnym stanem środków obrotowych
w kwocie 216.060,82 zł. Zobowiązania wymagalne wynosiły na dzień 31.12.2012 r. 168.080,56 zł,
należności wymagalne wynosiły 122.165,90 zł. Nastąpiła tendencja spadkowa ujemnego stanu środków
obrotowych, zobowiązań wymagalnych i należności wymagalnych.
W 2012 r. ZGKiM wykupił ciągnik rolniczy na podstawie zawartej umowy leasingowej o wartości
143.442,62 zł, została zawarta umowa leasingowa w 04.10.2012 r. na zakup samochodu ciężarowego
„Renault” z zabudowaną beczką asenizacyjną o wartości 143.778,17 zł netto oraz dokonano zakupu
wiertnicy i osprzętu do wiertnicy o łącznej wartości 132.800,00 zł netto.
ROK 2013
Za rok 2013 ZGKiM zamknął się stratą w wysokości 61.520,74 zł oraz ujemnym stanem środków
obrotowych w kwocie 255.852,10 zł, na który znaczący wpływ miały zobowiązania z tytułu zakupu
energii elektrycznej, oleju opałowego, naliczone opłaty za korzystanie ze środowiska za 2013 r.,
naliczone składki do ZUS za miesiącc XII 2013 roku. Nie wystąpiły na dzień 31.12.2013 r.
zobowiązania wymagalne, ZGKiM nie posiadał przeterminowanych zaległości do ZUS, Urzędu

Skarbowego, Urzędu Marszałkowskiego oraz innych kontrahentów za dostawę pozostałych usług
i towarów. Z dniem 01.07.2013 r. ZGKiM zaprzestał wykonywania usług w zakresie wywozu
nieczystości stałych od ludności w związku z wejściem w życie tzw. „ustawy śmieciowej”, co miało
również wpływ na ujemny wynik finansowy.
W listopadzie 2013 roku zakupiono samochód ciężarowy IVECO-CARGO i samochód ciężarowy
„STAR” o łącznej wartości 62.500,00 zł.
ROK 2014
Do końca października 2014 roku ZGKiM zamknął się zyskiem w kwocie 449.315,91 zł oraz dodatnim
stanem środków obrotowych w kwocie 347.997,00 zł. Nie figurują w ewidencji księgowej
zobowiązania wymagalne. Uległy zmniejszeniu należności wymagalne, a zwiększyły się należności
niewymagalne.
Została przebudowana śmieciarka na samochód asenizacyjny. Całkowity koszt wykonania zabudowy
i montaż wyniósł łącznie 46.740 zł brutto. Na potrzeby prac pielęgnacyjnych przy sprzątaniu miasta
oraz zieleni został zakupiony traktorek ogrodniczy wraz z osprzętem o wartości brutto 39.991,00 zł.
Obecnie ZGKiM posiada następujące pojazdy i sprzęty:
samochód ciężarowy IVECO wraz HDS zakupiony w roku 2013 do zimowego utrzymania dróg,
samochód ciężarowy STAR zakupiony w 2013 roku do zimowego i bieżącego utrzymania dróg,
śmieciarkę bezpylną zakupioną w 2011 roku,
śmieciarkę bezpylną zakupioną w 2012 roku,
samochód asenizacyjny RENAULT w 2012 roku zawarta umowa leasingowa na zakup,
samochód asenizacyjny MAN – adaptacja ze śmieciarki w 2014 roku,
koparko-ładowarkę CAT zakup w 2011 roku,
koparko-ładowarkę JCB,
piaskarko-solarkę,
posypywarko-solarkę,
ciągnik rolniczy DEUTZ zakupiony w 2009 roku do zimowego i bieżącego utrzymania dróg,
równiarkę,
recykler do asfaltowania cząstkowego nawierzchni dróg na gorąco,
skrapiarkę do uzupełniania cząstkowego nawierzchni emulsją i grysem,
pługi do odśnieżania,
wiertnicę i osprzęt do wiertnicy,
traktorek ogrodniczy z zestawem do prac komunalnych na potrzeby Gminy (zamiatarka, piaskarka,
pług, przyczepka i kosiarka) zakupiony w 2014 roku,
rębak do gałęzi,
inne sprzęty niezbędne przy pracach drogowych i oczyszczania miasta (agregat, zagęszczarki, piła
do asfaltu, piły do drzew i żywopłotów, młoty, kosiarki, wykaszarki, itp.).

OPIEKA ZDROWOTNA
W celu udzielania świadczeń zdrowotnych służących zachowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia
ludności zamieszkałej na stałe lub czasowo na terenie Gminy Nasielsk, Rada Miejska w Nasielsku
utworzyła Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej (SPZOZ). Jest on największym
podmiotem leczniczym na terenie Gminy Nasielsk. Placówka obejmuje swoją opieką największą część
lokalnej populacji. W skład SPZOZ wchodzą:
1. Przychodnia w Nasielsku, ul. Sportowa 2,
2. Przychodnia w Pieścirogach Starych, ul. Sikorskiego 1,
3. Filia w Cieksynie, ul. Sportowa 5,

4. Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku, ul. Warszawska 48.
SPZOZ w Nasielsku realizuje świadczenia zdrowotne w zakresie POZ i specjalistyki (ginekologia,
otolaryngologia). Zakład świadczy również usługi medyczne w zakresie opieki zdrowotnej w ramach
poradni terapii uzależnień i poradni medycyny pracy. W Przychodni w Nasielsku przy ulicy Sportowej
2 świadczone są usługi w zakresie stomatologii (NFZ), od lipca 2014 r. 1 raz w tygodniu (środy) porad
specjalistycznych udziela również dermatolog (gabinet prywatny, poza kontraktem POZ).
Podstawowa opieka zdrowotna (POZ) jest pierwszym i bardzo istotnym ogniwem dostarczania
świadczeń zdrowotnych. Dobrze funkcjonująca zapewnia wystarczającą opiekę w zdecydowanej
większości przypadków potrzeb pacjentów, a jednocześnie zarządza dostępem do opieki
specjalistycznej. Podstawowa opieka zdrowotna kierując się zdrowiem pacjentów edukuje i motywuje
prozdrowotne zachowania (dieta, styl życia, nałogi, a także prewencja i profilaktyka medyczna).
Efektywnie działająca POZ to coraz wyższy poziom zdrowia społeczeństwa przy racjonalnym
wydatkowaniu środków na medycynę naprawczą. Podstawowa Opieka Zdrowotna obejmuje
następujące zakresy świadczeń:
świadczenia lekarza POZ,
świadczenia pielęgniarki POZ,
świadczenia położnej POZ,
świadczenia pielęgniarki szkolnej,
transport sanitarny.
Świadczenia SPZOZ w zakresie POZ ukierunkowane są na promocję zdrowia i profilaktykę zdrowotną,
profilaktykę schorzeń, leczenie, zapobieganie lub ograniczanie niepełnosprawności, usprawnianie oraz
pielęgnację i edukację zdrowotną. W ramach powyższych kierunków działania SP ZOZ w Nasielsku
realizuje następujące zadania:
badania i porady lekarza POZ (diagnostyka i leczenie),
orzekanie i opiniowanie o stanie zdrowia,
zapobieganie powstawania urazów i chorób poprzez działania profilaktyczne oraz szczepienia
ochronne,
opieka nad dzieckiem zdrowym i chorym,
opieka nad populacją młodzieży szkolnej,
opieka nad ludźmi dorosłymi, również seniorami (powyżej. 65. roku życia),
kierowanie pacjentów na konsultacje specjalistyczne oraz leczenie szpitalne i uzdrowiskowe,
kompleksowa opieka pielęgniarska nad pacjentem, również w miejscu jego zamieszkania,
szerzenie oświaty zdrowotnej i czynnego poradnictwa dla pacjentów we wszystkich grupach
wiekowych,
świadczenie usług z zakresu transportu sanitarnego,
inne czynności wynikające z potrzeb zdrowotnych lub medyczno-społecznych, zlecone przez
organy administracji samorządowej.
Placówka udziela bezpłatnych świadczeń w zakresie POZ pacjentom zdeklarowanym do SPZOZ oraz
pacjentom zdeklarowanym do innych placówek na terenie kraju, a zgłaszających się do naszej
przychodni w ramach porad jednorazowych.
SPZOZ w Nasielsku obejmuje opieką lekarską 13.600 pacjentów (zdeklarowanych do lekarzy POZ),
opieką pielęgniarską 12.300 pacjentów (zdeklarowanych do pielęgniarek POZ), opieką położnej POZ
6.200 pacjentów (zdeklarowanych do położnej) oraz opieką w ramach medycyny szkolnej 2.560
uczniów w szkołach z terenu Gminy Nasielsk.
Realizacja świadczeń medycznych przez SPZOZ w latach 2011-2014
Lekarze POZ udzielili łącznie 191.140 porad pacjentom, w tym:

dzieciom i młodzieży do 18. roku życia – 49.420 porad,
osobom w wieku 65 lat i więcej– 56.000 porad.
Położna wykonała 536 patronaży u nowonarodzonych dzieci.
Pielęgniarki POZ (opieka środowiskowa) wykonały w terenie (w środowisku zamieszkania pacjenta):
400 patronaży u niemowląt w 1. roku życia,
17.650 wizyt profilaktycznych,
14.860 wizyt diagnostycznych,
3.200 wizyt leczniczych,
1.125 wizyt rehabilitacyjnych i pielęgnacyjnych,
16.100 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
5.400 pobrań materiału do badań laboratoryjnych,
500 pomiarów poziomu cukru we krwi,
2.300 iniekcji domięśniowych i podskórnych,
120 cewnikowań,
750 opatrunków,
120 zabiegów zdjęcia szwów,
250 wlewów kroplowych dożylnych.
Pielęgniarki POZ w gabinecie zabiegowym i poradni D wykonały:
4.900 badań EKG,
27.350 pomiarów ciśnienia tętniczego krwi,
10.600 zabiegów pielęgniarskich (iniekcje podskórne, domięśniowe, dożylne, opatrunki, zdjęcie
szwów).
W Poradni D wykonano również:
6.600 szczepień ochronnych według obowiązującego kalendarza szczepień,
2.000 szczepień zalecanych.
Pielęgniarki medycyny szkolnej udzieliły 18.360 porad w nagłych zachorowaniach dzieciom
i młodzieży szkolnej oraz wykonały:
4.360 testów przesiewowych (pomiary antropometryczne, pomiary ciśnienia tętniczego krwi,
pomiary wzroku, słuchu, widzenia barwnego, oceny stanu kręgosłupa i postawy),
4.200 profilaktycznych badań lekarskich dzieci i młodzieży szkolnej.
SPZOZ w Nasielsku oprócz świadczeń z zakresu POZ udziela również porad specjalistycznych
w dziedzinach: ginekologia i położnictwo oraz otolaryngologia i medycyna pracy.
PORADNIA K
Poradnia udzieliła łącznie 8.200 porad.
PORADNIA OTOLARNGOLOGICZNA
Poradnia udzieliła łącznie 5.500 porad.
PORADNIA MEDYCYNY PRACY
Poradnia funkcjonuje od kwietnia 2011 roku i realizuje świadczenia na rzecz podmiotów, z którymi
SPZOZ zawarł umowy na udzielanie świadczeń w ramach ochrony zdrowia pracowników (świadczenie
z zakresu profilaktycznego badania lekarskiego nad pracownikami – wykonywanie odpowiednich
pakietów świadczeń w ramach badań wstępnych, okresowych, kontrolnych i orzekanie o zdolności
do pracy na danym stanowisku). W latach 2011-2014 w ramach udzielanych świadczeń z zakresu
medycyny pracy przebadano 1.236 osób, wykonano 312 badań wstępnych, 785 badań okresowych,

139 badań kontrolnych oraz 127 badań do celów sanitarno-epidemiologicznych.
PORADNIA TERAPII UZALEŻNIEŃ OD ALKOHOLU I WSPÓŁUZALEŻNIENIA
Świadczenia realizowane w ramach Poradni są bezpłatne; SPZOZ posiada na te usługi kontrakt
z Narodowym Funduszem Zdrowia. Nie ma obowiązku posiadania skierowania. Nie obowiązuje też
rejonizacja. Osoby decydujące się na terapię w Poradni umawiane są na konkretne terminy, które
można ustalać telefonicznie lub osobiście w godzinach pracy Poradni. Poradnia oferuje głównie pomoc
w zakresie uzależnienia od alkoholu. Pomocą obejmuje zarówno osoby uzależnione, jak i ich rodziny.
Terapia prowadzona jest przez wykwalifikowanych specjalistów w ramach terapii indywidualnej
i grupowej. Pracownikami Poradni są specjaliści psychoterapii uzależnień oraz psycholog. Poradnia
oferuje też pomoc psychiatryczną.
Opieka zdrowotna w zakresie Poradni obejmuje:
psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od alkoholu,
psychoterapię indywidualną i grupową dla osób współuzależnionych,
psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od kilku substancji
psychoaktywnych,
psychoterapię indywidualną i grupową dla osób uzależnionych od hazardu,
konsultacje lekarza psychiatry i leczenie farmakologiczne dla osób z podwójną diagnozą
(uzależnienie i depresja, zaburzenia snu, zaburzenia adaptacyjne),
psychoterapię indywidualną dla dorosłych dzieci alkoholików.
Realizacja świadczeń udzielanych w Poradni w analizowanym okresie przedstawia się następująco:
w 2011 roku umowa z NFZ zakontraktowana była na 2.401 usług, wykonano 2.401 usług,
w 2012 roku umowa z NFZ zakontraktowana była na 2.760 usług, wykonano 2.760 usług,
w 2013 roku umowa z NFZ zakontraktowana była na 2.877 usług, wykonano 2.877 usług,
w 2014 roku umowa z NFZ zakontraktowana była na 2.838 usług, wykonano 2.838 usług.
W ramach świadczeń udzielanych przez Poradnię SPZOZ planuje rozszerzenie oferty terapeutycznej
o świadczenia usług w zakresie psychoterapii par, w którym występuje problem alkoholowy.
LABORATORIUM
SPZOZ posiada własne laboratorium i wykonuje pełen zakres badań bezpłatnych laboratoryjnych dla
pacjentów posiadających skierowanie od lekarzy zatrudnionych w SPZOZ (zgodnie z gwarantowanym
koszykiem badań laboratoryjnych wykonywanych w ramach POZ i specjalistyki). SPZOZ wykonuje
również pełen pakiet laboratoryjnych badań komercyjnych na życzenie pacjentów według
obowiązującego cennika stanowiącego załącznik do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ.
Wykaz badań laboratoryjnych wykonanych przez laboratorium SPZOZ w Nasielsku w latach 20112014 w ramach gwarantowanego koszyka świadczeń POZ oraz poradni specjalistycznych:
Rodzaj badania
morfologia
OB
cukier
krzywa cukrowa
cholesterol
trójglicerydy
HDL
LDL
mocznik
kreatynina

Ilość wykonanych badań
17.500
7.500
10.800
690
8.330
6.700
5.400
4.800
4.000
6.800

kwas moczowy
bilirubina
ALAT
ASPAT
żelazo
wapń
magnez
fosfor
fosfataza alkaliczna
amylaza
GGTP
CK
białko
CRP
jonogramy
ASO
HbA1C
WR
HBS
TSH
czas protrombinowy (PT)
czas kaolinowo-kefalinowy (APTT)
mocz – badanie ogólne
białko w moczu
cukier w moczu
kał na pasożyty
kał na krew utajoną
kał – badanie ogólne
RF

2.400
1.100
4.800
1.200
1.900
560
200
120
110
360
224
160
210
1.980
3.500
250
750
600
700
5.600
12.000
650
14.800
400
190
880
260
70
580

KONTRAKTY NA 2015 ROK
SPZOZ w Nasielsku na 2015 rok zawarł z Mazowieckim Oddziałem NFZ umowy na realizację
świadczeń medycznych w zakresie:
POZ,
świadczenia pielęgniarki POZ,
transport sanitarny,
AOS – ginekologia,
AOS – cytologia,
AOS – otolaryngologia,
terapia uzależnień.
ZREALIZOWANE ZADANIA I INWESTYCJE:
SPZOZ zakupił na własność lokal w Pieścirogach z przeznaczeniem na działalność w zakresie
POZ.
Placówka została zinformatyzowana (elektroniczna dokumentacja medyczna, elektronicznie
generowane recepty, elektroniczny obieg dokumentów, sprawozdawczość medyczna, medyczna
baza danych itp.) , co jest obecnie jednym z trudniejszych zadań inwestycyjnych w sektorze
ochrony zdrowia ze względu na wysoki koszt tego przedsięwzięcia (zakup komputerów, serwerów
i oprogramowania). Celem wdrożenia informatyzacji w SPZOZ była: poprawa dostępu
do informacji medycznej zarówno dla pacjentów, jak i dla personelu medycznego, poprawa jakości
procesu leczenia, zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów, podniesienie efektywności

ekonomicznej i usprawnienia procesu zarządzania, stworzenie warunków informacyjnych
umożliwiających podejmowanie w dłuższej perspektywie optymalnych decyzji w zakresie polityki
zdrowotnej w Gminie Nasielsk.
Od stycznia 2014 roku w SPZOZ Nasielsk wprowadzono do realizacji:
Regulamin Kontroli Zarządczej dla usprawnienia ogółu działań podejmowanych dla
zapewnienia pełniejszej realizacji zaplanowanych celów i wyznaczonych zadań w sposób
zgodny z prawem, efektywny, oszczędny i terminowy,
Kodeks Etyki Pracowników SPZOZ w Nasielsku, prezentujący podstawowe wartości
respektowane przez pracowników i propagujący kulturę przestrzegania obowiązującego
prawa, który stanowi jeden z elementów mających zapewnić stałe doskonalenie jakości,
funkcji zakładu i służy budowaniu efektywnej, uczciwej i przyjaznej atmosfery w SPZOZ.
Określono Misję SPZOZ w Nasielsku: „Twoje zdrowie naszym celem”. Misją SPZOZ jest:
zapewnienie profesjonalnej opieki pacjentom,
promowanie zdrowia,
otwartość i szybkie reagowanie na potrzeby pacjentów.
W 2014 roku w ramach troski o estetykę i wizerunek zakładu na budynku Przychodni w Nasielsku
przy ulicy Sportowej 2 wykonano prace remontowo-konserwacyjne (dach, rynny, parapety, bramy,
balustrady). Wykonano również prace remontowo-modernizacyjne na rzecz poprawy warunków
środowiskowych pracy pracowników (szatnia, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie kierowców,
pomieszczenie sterylizacji, pomieszczenie gospodarcze).
W 2014 roku SPZOZ w Nasielsku wdrożył zintegrowany system zarządzania jakością według
normy ISO 9001 oraz systemu zarządzania środowiskiem według normy ISO 14001.

OPIEKA SPOŁECZNA
Zadania własne Gminy Nasielsk i zlecone Gminie w zakresie pomocy społecznej realizuje jednostka
organizacyjna – Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku (MOPS).
Dane dotyczące pomocy
Rok 2011
Liczba rodzin objętych pomocą materialną i w naturze
Łączna liczba osób objętych pomocą materialną
i w naturze
Liczba rodzin objętych pomocą w formie pracy socjalnej
Łączna liczba osób objętych pomocą w formie pracy socjalnej
Liczba wydanych decyzji administracyjnych
Liczba osób objętych pomocą w formie posiłku
Liczba rodzin, z których pochodziły osoby objęte pomocą w formie
posiłku
Liczba osób, które skorzystały z pomocy w formie usług
opiekuńczych
Liczba godzin przepracowanych przez opiekunki
Liczba dzieci, którym zapewniono pomoc w formie
specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób
z zaburzeniami psychicznymi
Liczba osób, którym opłacano pobyt w domu pomocy społecznej

450

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
(do 30.09)
441
466
384

1.373

1.277

1.365

1.122

562
1.624
747
317

477
1.294
729
306

531
1.480
766
347

384
b.d
607
287

155

142

170

170

27

26

26

21

8.139

7.672

6.101

b.d.

4

4

3

3

16

19

21

25

Główne powody przyznania pomocy
Rok 2011
Ubóstwo
Bezrobocie
Niepełnosprawność
Długotrwała choroba

218
235
192
125

Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014
(do 30.09)
246
306
306
226
262
262
195
199
199
120
129
129

Wielodzietność
Rodziny niepełne

15
62

22
55

27
67

27
67

Sekcja Świadczeń Rodzinnych MOPS realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.
o świadczeniach rodzinnych. Świadczenia rodzinne obejmują takie świadczenia, jak:
1) zasiłek rodzinny wraz z dodatkami
2) świadczenia opiekuńcze:
a) świadczenie pielęgnacyjne,
b) zasiłek pielęgnacyjny,
c) specjalny zasiłek opiekuńczy – obowiązuje od lipca 2013 roku,
3) jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka.
Zasiłek rodzinny wraz z dodatkami oraz specjalny zasiłek opiekuńczy uzależnione są od dochodu.
Kwota, której nie można przekroczyć przy ubieganiu się o te świadczenia to odpowiednio:
1) do końca okresu zasiłkowego 2011/2012, tj. do końca października 2012 r. – 504,00 zł na osobę
w rodzinie lub 583,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest niepełnosprawne dziecko,
2) w okresie zasiłkowym 2012/2013 i 2013/2014, tj. od listopada 2012 r. do końca października
2013 r. – 539,00 zł na osobę w rodzinie lub 623,00 zł na osobę w rodzinie, w której jest
niepełnosprawne dziecko,
3) od okresu zasiłkowego 2014/2015, tj. od listopada 2014 r. – 574,00 zł na osobę w rodzinie lub
664,00 zł na osobę w rodzinie , w której jest niepełnosprawne dziecko.
Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka w przypadku dzieci urodzonych do dnia
31.12.2012 r. przysługiwała bez względu na kryterium dochodowe. Natomiast w przypadku dzieci
urodzonych od 01.01.2013 r. świadczenie to przysługuje, jeżeli dochód rodziny nie przekracza kwoty
1922,00 zł na osobę w rodzinie.
Zasiłek pielęgnacyjny, świadczenie
bez względu na kryterium dochodowe.

pielęgnacyjne

przysługuje

osobom

niepełnosprawnym,

Ponadto w latach 2011-2014 ustanowione były rządowe programy pomocy finansowej dla osób
pobierających świadczenie pielęgnacyjne, a w roku 2014 został ustanowiony zasiłek dla opiekunów,
które wchodzą w zakres kompetencji Sekcji Świadczeń Rodzinnych.
Liczba wypłaconych świadczeń rodzinnych w latach 2011-2014
2011

2012

2013

2014 (trzy
kwartały)

Razem

Zasiłek rodzinny z dodatkami

32.200

29.759

26.604

18.593

107.156

Zasiłek pielęgnacyjny

7.331

7.602

8.076

6.068

29.077

Świadczenie pielęgnacyjne

986

1.199

1.076

685

3.946

Specjalny zasiłek opiekuńczy

---

---

55

99

154

Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia
dziecka

236

207

152

134

729

40.753

38.767

35.963

25.579

141.062

Rodzaj świadczenia

Razem

Liczba rodzin pobierających świadczenia rodzinne w latach 2010-2014
2011

2012

2013

2014 (trzy
kwartały)

Razem

1.340

1.255

1.200

1.270

5.065

- zasiłek rodzinny z dodatkami

816

691

632

670

2.809

- pozostałe świadczenia rodzinne

524

564

568

600

2.256

Wyszczególnienie
Liczba rodzin pobierających
rodzinne, w tym:

świadczenia

Sekcja ds. Świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego w MOPS realizuje zadania z zakresu ustawy z dnia
7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Świadczenia z funduszu
alimentacyjnego to świadczenia wypłacane osobom uprawnionym do alimentów na podstawie wyroku
sądu – w przypadku bezskuteczności egzekucji komorniczej wobec rodzica zobowiązanego
do świadczeń alimentacyjnych. W Gminie Nasielsk na przestrzeni lat 2011-2014 taką pomocą zostały
objęte:
Fundusz alimentacyjny

2011

2012

2013

2014 (trzy
kwartały)

Liczba rodzin

130

126

108

110

Liczba osób uprawnionych

187

179

175

195

2.223

2.225

2.210

1.736

Liczba wypłaconych świadczeń

W ramach realizacji w/w ustawy prowadzone są działania wobec dłużników alimentacyjnych. Co roku
wzywanych jest około 100 dłużników alimentacyjnych w celu przeprowadzenia wywiadu
alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego. Wobec dłużników niewywiązujących się
z obowiązku alimentacyjnego podejmowane są działania takie, jak:
1. zobowiązanie do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy,
2. aktywizacja zawodowa za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy,
3. przekazanie do Prokuratury Rejonowej zawiadomienia o domniemaniu popełnienia
przestępstwa oraz wniosek o ściganie,
4. wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika za uchylającego się od obowiązku alimentacyjnego,
5. kierowanie wniosku do Starosty Powiatowego o zatrzymanie prawa jazdy dłużnikowi
alimentacyjnemu,
6. zgłoszenie stanu zadłużenia dłużnika alimentacyjnego do biura informacji gospodarczej.
Skuteczność egzekucji wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.
2011
Zwrot od dłużnika alimentacyjnego

2012

2013

2014 (trzy
kwartały)

98.103,96 zł 105.514,87 zł 84.006,67 zł 74.404,65 zł

Ponadto w oparciu o regulacje ustawy z dnia 7 września 2007 r. oraz w trybie przepisów ustawy z dnia
17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji wobec nieuregulowanych
zobowiązań dłużników alimentacyjnych kierowane są tytuły wykonawcze do właściwych miejscowo
urzędów skarbowych.
W ramach realizacji ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodzin i pieczy zastępczej
w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku został zatrudniony asystent rodziny. Od kwietnia
2012 roku asystent rodziny współpracuje z rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji
opiekuńczo-wychowawczych. Aktualnie pomocą w osobie asystenta rodziny objętych jest 16 rodzin.
Praca asystenta rodziny odbywa się głównie w miejscu zamieszkania rodzin objętych wsparciem.
Działania asystenta rodziny są skierowane na rzecz poprawy sytuacji życiowej klientów. Asystent
rodziny ustala wraz z klientami plan pracy, który jest oparty na zasobach rodziny. Celem asystenta jest
przywracanie rodzinom zdolności przezwyciężania problemów przy wsparciu instytucji działających na
rzecz rodziny. Praca asystenta z rodzinami służy przede wszystkim wzmocnieniu samodzielności
rodzin, motywowaniu rodzin do znajdowania samodzielnych rozwiązań różnych sytuacji życiowych,
zrealizowaniu spraw urzędowych (asystent rodziny pomaga rodzinom w kontaktach przede wszystkim
ze szkołami, poradniami, urzędami), rozwinięciu w co najmniej dobrym stopniu umiejętności

opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny na początku pracy z rodziną zajmuje się
w szczególności:
problemami socjalnymi, które powodowały brak poczucia bezpieczeństwa oraz brak perspektyw
na przyszłość,
rozwojem umiejętności w dysponowaniu budżetem domowym i prowadzeniem gospodarstwa
domowego,
sprawami zdrowotnymi,
pomocą dzieciom (pomoc w odrabianiu lekcji, kontakt ze szkołą),
motywowaniem do korzystania z poradnictwa psychologicznego, motywowaniem do udziału
w terapii uzależnień,
treningiem umiejętności opiekuńczo-wychowawczych.
Efekty działań asystenta to m.in.:
podniesienie poziomu umiejętności opiekuńczo-wychowawczych oraz prowadzenia gospodarstwa
domowego, zrealizowane bilanse dzieci, szczepienia, realizowane wizyty lekarskie, udział dziecka
w zajęciach przedszkolnych, rodzice wykazują większe zainteresowanie sytuacją szkolną dzieci,
mają większą świadomość dotyczącą przestrzegania zasad higieny osobistej, podwyższenie
poziomu świadomości na temat wykonywania podstawowych prac domowych, sprzątania, prania,
gotowania,
rodziny objęte pomocą asystenta rodziny posiadają większą umiejętność w załatwianiu spraw
urzędowych, wyrobienie dowodu osobistego, udanie się do Urzędu Skarbowego w celu otrzymania
zaświadczenia o dochodach, złożenie wniosku o świadczenia rodzinne, pomoc asystenta rodziny
w pisaniu wszelkich pism do ZUS, US, sądu, pomoc w napisaniu pozwu o alimenty, podania
o umorzenie lub rozłożenie na raty zadłużenia, w napisaniu wniosku o mieszkanie komunalne),
asystent rodziny nadzorował i prowadził rozmowy motywujące z osobami uzależnionymi
od alkoholu, osoby uzależnione od alkoholu podejmują terapię w Poradni Terapii Uzależnień,
obserwowane są dłuższe okresy abstynencji u osób z problemem alkoholowym, ograniczenie picia
alkoholu, przyjmowanie leków, zgłoszenia osób uzależnionych do Miejsko Gminnej Komisji
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, podjęcie terapii w ośrodku zamkniętym,
poprawa warunków mieszkaniowych, drobne remonty mieszkań, odmalowanie ścian,
doprowadzenie bieżącej wody, wymiana mebli, zaprowadzenie porządku przed domem,
zarejestrowanie się w PUP jako osoba bezrobotna, pomoc asystenta rodziny w poszukiwaniu pracy,
podejmowanie zatrudnienia osób wieloletnio bezrobotnych.
Asystent rodziny w swej pracy organizuje przy wsparciu pracowników socjalnych oraz społeczności
lokalnej pomoc rzeczową rodzinom, z którymi współpracuje (tj. sprzęty gospodarstwa domowego,
meble, ubrania, zabawki dla dzieci). W ramach swoich zadań asystent rodziny bierze udział
w realizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie posiedzeniach zespołów dot. określenia
sytuacji szkolnej, zdrowotnej dzieci przebywających w pieczy zastępczej. Współpracuje
z koordynatorami pieczy zastępczej na rzecz jak najszybszego powrotu małoletnich do rodzin
biologicznych. Na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny współpracuje z wieloma instytucjami
działającymi na rzecz rodziny tj. szkoły, Poradnia Terapii Uzależnień, Poradnia PsychologicznoPedagogiczna, Komisariat Policji, Miejsko-Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych, SPZOZ, Sąd Rejonowy w Wyszkowie VII Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą
w Pułtusku, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie.
Asystent rodziny towarzyszył w realizacji zaplanowanych działań oraz potęgował wysiłek rodzin
poprzez ich docenienie. Praca asystenta rodziny wpłynęła korzystnie na funkcjonowanie objętych
pomocą rodzin, które wyrażają dalszą chęć współpracy w celu ciągłej poprawy swojej sytuacji
życiowej.
Zarządzeniem Nr 76/11 Burmistrza Nasielska z dnia 6 czerwca 2011 roku powołany został Gminny
Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Zespół

Interdyscyplinarny realizuje zapisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy
w rodzinie oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie procedury
,,Niebieskiej Karty” oraz wzorów formularzy ,,Niebieska Karta”. Do zadań Zespołu należy
rozwiązywanie problemów przemocy w rodzinie i ochrony ofiar przemocy w związku z realizacją
Procedury ,,Niebieska Karta”. W indywidualnych przypadkach w celu rozwiązywania problemów
związanych z wystąpieniem przemocy w rodzinie Zespół powołuje Grupy Robocze. Zadaniem Zespołu
Interdyscyplinarnego jest również integrowanie i koordynowanie działań wszystkich podmiotów oraz
specjalistów wchodzących w skład Zespołu w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie poprzez:
diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie,
podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą w rodzinie mających na celu
przeciwdziałania temu zjawisku,
inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą,
rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach pomocy w środowisku
lokalnym,
inicjowanie działań w stosunku do osób stosujących przemoc w rodzinie.
Gminny Zespół Interdyscyplinarny w Nasielsku podejmuje działania, których celem jest zapobieganie
i zwalczanie zjawiska przemocy w rodzinie. Prowadzone działania mają na celu zmianę świadomości
społeczeństwa w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, jak również skuteczną ochronę ofiar
przemocy .
Liczna formularzy „Niebieskiej Karty” (NK), jaka wpłynęła do Zespołu.

Liczba złożonych formularzy NK

2011

2012

2013

2014 (trzy
kwartały)

5

16

28

15

Aktualnie prowadzonych jest 8 procedur „Niebieskiej karty”. W latach 2011-2014 Zespół
Interdyscyplinarny zakończył 56 procedur na skutek ustania przemocy domowej i zrealizowania
indywidualnego planu pomocy bądź z powodu braku zasadności podejmowanych działań. Posiedzenia
Zespołu Interdyscyplinarnego odbywają się średnio raz na kwartał. Członkowie Zespołu spotykają się
w trybie interwencyjnym w celu pomocy rodzinom w sytuacjach kryzysowych. Każde zgłoszenie,
nawet anonimowe, jest przyjęte i rozpoznane. Członkowie Zespołu i Grup Roboczych uczestniczą
regularnie w szkoleniach z zakresu przemocy domowej i realizacji procedury ,,Niebieskiej Karty”.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje projekt systemowy pod nazwą „Uwierz
w Siebie – aktywizacja społeczno-zawodowa dla osób niepracujących z terenu Gminy Nasielsk”,
finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
W latach 2010-2014 r. w ramach realizacji powyższego projektu objęto działaniem 81 osób
pozostających w trudnej sytuacji życiowej, przede wszystkim: osoby długotrwale bezrobotne,
niepracujące, niepełnosprawne, borykające się z problemami opiekuńczo-wychowawczymi, rodziny
wielodzietne i niepełne. Celem projektu jest pomoc osobom w przezwyciężeniu trudnej sytuacji
życiowej, w której obecnie się znaleźli.
W latach 2010-2014 beneficjenci projektu zostali objęci pomocą w czterech obszarach:
1. aktywizacji społecznej,
2. aktywizacji zawodowej,
3. aktywizacja edukacyjnej,
4. aktywizacja zdrowotnej.
W ramach aktywizacji społecznej zrealizowano szkolenia miękkie, w tym:
trening interpersonalny – 48 godzin,
trening radzenia sobie ze stresem –96 godzin,
trening prawniczy – 132 godzin,

trening umiejętności wychowawczych – 231 godzin,
trening umiejętności życiowych – 173 godzin,
trening psychospołeczny – 188 godzin,
Wen Do – 88 godzin,
trening asertywności – 58 godzin,
trening autoprezentacji – 48 godzin,
konsultacje pedagogiczne – 83 godzin,
grupa wsparcia – 24 godzin.

Łącznie 1.169 godzin wsparcia.
W ramach aktywizacji zawodowej odbyły się zajęcia z doradcą zawodowym (162 godzin),
pośrednikiem pracy (66 godzin), zrealizowano szkolenia zawodowe:
kurs masażu,
kurs fryzjerstwa,
kurs księgowości,
magazynier z obsługą wózka widłowego,
kucharz,
opiekun osób niepełnosprawnych i starszych,
prawo jazdy kat. B,
obsługa kas fiskalnych z minimum sanitarnym i BHP,
obsługa komputera,
Audytor Sanepidu HCCP.
Aktywizacja edukacyjna dawała możliwość podniesienia wykształcenia na poziomie szkoły
ponadpodstawowej. Z tej formy pomocy skorzystało 5 beneficjentów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy projektu skorzystali z bezpłatnych szkoleń oraz
konsultacji pedagogicznych:
terapii psychologicznej – 228 godzin,
warsztatu profilaktyki zdrowotnej – 68 godzin,
warsztatu profilaktyki terapii uzależnień – 48 godzin.
Przez cały okres realizacji projektu uczestnicy objęci byli pomocą ze strony pracowników socjalnych,
oraz asystenta rodziny zatrudnionego przez MOPS.

U wszystkich beneficjentów projektu zaobserwowano minimum w 60% wzrost osobistych
predyspozycji takich jak: zwiększenie koncentracji i zaangażowania, wzrost zadowolenia, nabycie
umiejętności asertywnych, nabycie umiejętności komunikacyjnych i redukowania stresu, zmiany
i polepszenie funkcjonowania rodziny: wzrost kompetencji rodzicielskich, postęp w integracji
społecznej, wzrost zdolności motywacyjnych, wzrost umiejętności praktycznych. 40 uczestników
projektu ukończyło szkolenia zawodowe, tym samym podniosło wykształcenie, 4 osoby ukończyły
szkoły ponadgimnazjalne, 12 osób podjęło pracę i utrzymało ją przez okres min. 12 miesięcy.
Podpisano i zrealizowano 81 kontraktów socjalnych.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej za wzorową realizację projektów systemowych został
wyróżniony w 2013 r. jako jednostka pomocy społecznej przygotowana do aktywnej integracji tytułem
„Zawsze Pomocni” przez Mazowieckie Centrum Pomocy Społecznej.
W latach 2010-2014 MOPS w Nasielsku współpracował z 10 stałymi wolontariuszami oraz
60 wolontariuszami akcyjnymi. W roku 2013 MOPS otrzymał certyfikat Organizacji Przyjaznej
Wolontariuszom przyznany przez Sieć Centrów Wolontariatu w Polsce na lata 2013-2014.

GOSPODARKA – DZIAŁANOŚĆ GOSPODARCZA
Od 1 stycznia 2012 roku wszyscy przedsiębiorcy (osoby fizyczne), którzy byli wpisani do ewidencji
działalności gospodarczej Gminy Nasielsk prowadzonej przez Burmistrza Nasielska, znajdują się
w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, którą prowadzi Minister Gospodarki.
Od 1 lipca 2011 r. każdy przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą jest ewidencjonowany
w systemie Centralnej Ewidencji Informacji o Działalność Gospodarczej – CEIDG. Organem
ewidencyjnym jest dla niego Minister Gospodarki. Działalności można zarejestrować w dowolnym
urzędzie gminy oraz poprzez internet. W CEIDG znajdą się informacje o wszystkich przedsiębiorcach
prowadzących działalność na terenie całego kraju. Informacje udostępniane przez CEIDG są jawne.
Każdy bezpłatnie może poprzez wyszukiwarkę znaleźć wybranego przedsiębiorcę prowadzącego
działalność gospodarczą. Takie rozwiązanie ułatwia dostęp do niezbędnych informacji
o przedsiębiorcach. Zadaniem CEIDG jest:
1) prowadzenie ewidencji przedsiębiorców – osób fizycznych w systemie teleinformatycznym;
2) udostępnianie informacji o przedsiębiorcach i innych podmiotach w zakresie wskazanym
w ustawie;
3) umożliwienie wglądu do danych bezpłatnie udostępnianych przez Centralną Informację Krajowego
Rejestru Sądowego;
4) umożliwienie ustalenia terminu i zakresu zmian wpisów w CEIDG oraz wprowadzającego
je organu.
Według stanu na dzień 30.09. 2014 r. w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
prowadzonej przez Ministra Gospodarki na terenie Gminy Nasielsk widnieje 1.108 podmiotów
prowadzących działalność gospodarczą. Wykaz ten obejmuje firmy prowadzące działalność
w szczególności o charakterze usługowym. Dominujące branże to: handel, budownictwo, gastronomia.
WYKAZ WPISÓW I WYKREŚLEŃ Z CEIDG
Z TERENU GMINY NASIELSK
Rok
2011
2012
2013
2014 (do 30.09.2014)

Ilość wpisów
189
118
130
111

Ilość wykreśleń
179
85
130
77

FOTOGRAFICZNE ARCHIWUM

Podziękowanie Sołtysom za pracę w kadencji 2007-2011 (2011 r.)

Rajd Grunwaldzki przejeżdża przez Nasielsk (2011 r.)

Zakończenie projektu „Kurs na Nasielsk” (2011 r.)

Uroczystości 15. sierpnia na cmentarzu w Nasielsku” (2011 r.)

Uroczystości związane z 20-leciem nadania imienia
Konstytucji 3 Maja Gimnazjum Nr 1 w Nasielsku (2011 r.)

Uczniowie z SP w Nasielsku u Burmistrza Nasielska w ramach akcji
„Godzina dla Ziemi” (2011 r.)

Dzieci z przedszkola „Pod Fiołkami” u Burmistrza Nasielska (2011 r.)

Uroczystości w Borkowie upamiętniające bohaterów 1920 r. (2011 r.)

Wizyta Biskupa Płockiego podczas uroczystości św. Wojciecha – Patrona Miasta
Nasielska (2011 r.)

Harcerze podczas obrad Rady Miejskiej w Nasielsku
wręczają Betlejemskie Światełko Pokoju (2011 r.)

Pogrzeb ks. prałata Kazimierza Śniegockiego (2011 r.)

„Jare Święto w Cieksynie” (2012 r.)

„Piknik Militarny” w Chrcynnie (2012 r.)

Młodzież z ZSZ w Nasielsku na sesji Rady Miejskiej (2012 r.)

Ks. Tadeusz Jabłoński obejmuje parafię w Nunie (2012 r.)

Uroczystości w Borkowie (2012 r.)

Piknik charytatywny „Kocham Cieksyn” (2012 r.)

Chleb dożynkowy na sesji Rady Miejskiej w Nasielsku (2012 r.)

„Święto Ziemniaka” w Popowie Borowym (2012 r.)

Uroczystości dożynkowe w Nasielsku (2012 r.)

„Kaskaderskie Show” na Stadionie Miejskim w Nasielsku (2012 r.)

Wizyta gości ze Stanów Zjednoczonych w gospodarstwie
Pana Tomasza Rasińskiego (2012 r.)

„Dzień Papieski” w Nasielsku (2012 r.)

Rozdanie nagród w kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” (2012 r.)

Oddanie do użytku boiska wielofunkcyjnego „ORLIK 2012” (2012 r.)

Spotkanie opłatkowe w kościele w Nasielsku (2012 r.)

Harcerze u Burmistrza Nasielska z Betlejemskim Światełkiem Pokoju (2012 r.)

Nagroda dla MOPS w Nasielsku
„Organizacja Przyjazna Wolontariuszom” (2013 r.)

Uroczystości związane z Patronem Miasta – św. Wojciechem (2013 r.)
Zdjęcie grupowe Wojciechów z terenu Gminy z władzami miasta.

„Gala Piosenki Żołnierskiej” w SP w Nasielsku (2013 r.)

„Dni Nasielska” (2013 r.)

Uroczystości 15. sierpnia na cmentarzu w Nasielsku (2013 r.)

„Uroczystości w Borkowie”
– inscenizacja potyczki polsko-bolszewickiej (2013 r.)

„Dożynki Parafialne” w Nunie (2013 r.)

„Sympozjum Agroturystyczne” w Farmie Krzyczki (2013 r.)

„I Święto Ludowe na nasielskim Rynku” (2013 r.)

Zaprzysiężenie Skarbnika – Pana Rafała Adamskiego oraz podziękowanie za
pracę Pani Ludwinie Turek za pracę Skarbnika (2013 r.)

„Debata o bezpieczeństwie” w nasielskim kinie „Niwa” (2013 r.)

Nadanie sztandaru „HDK Kropelka” w Nasielsku (2013 r.)

Inscenizacja nadania praw miejskich dla Nasielska podczas
uroczystości 11 listopada w kościele w Nasielsku (2013 r.)

Zakończenie projektu „Czysta i kolorowa wieś” w Cieksynie (2013 r.)

„Wigilia w Cieksynie” (2013 r.)

Spotkanie opłatkowe z mieszkańcami w kościele w Nasielsku (2013 r.)

Zaprzysiężenie Pani Magdaleny Biernackiej na funkcję
Radnej Rady Miejskiej w Nasielsku (2013 r.)

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” w Popowie (2014 r.)

Sołtysi pracujący nad Strategią Rozwoju Gminy (2014 r.)

Bieg z okazji Kanonizacji Jana Pawła II (2014 r.)

Uroczystości św. Wojciecha w Nasielsku (2014 r.)

„Gminne Święto Strażaka” w Cieksynie (2014 r.)

„Zdrowa Majówka” w Nasielsku (2014 r.)

„Orzeł Agrobiznesu” dla Banku Spółdzielczego w Nasielsku (2014 r.)
Nominację do nagrody otrzymali:
„Dzień Dziecka” w Farmie Krzyczki (2014 r.)

- GS Samopomoc Chłopska w Nasielsku,
- Przychodnia Weterenaryjna „Tezi Vet” – Grzegorz i Łukasz Paczewscy.

Wyprawy rowerowe w ramach akcji „Bibliotekarz na rowerze” (2014 r.)

Pani Renata Mauer-Różańska oraz Pani Anna Majewska (w imieniu Tomasza
Majewskiego) odsłaniają pamiątkową tablicę Mistrzów Olimpijskich,
którzy urodzili się w Przychodni Miejskiej w Nasielsku (2014 r.)

„Dni Nasielska”. Gwiazda wieczoru – zespół VIDEO (2014 r.)

Upamiętnienie „Żołnierzy Wyklętych” w Popowie (2014 r.)

Akcja „Cała Polska czyta dzieciom” (2014 r.)

60-lecie Szkoły Podstawowej w Budach Siennickich (2014 r.)

Ogólnopolski Zlot Przyjaciół Indian w Cieksynie (2014 r.)

Wyścig Dookoła Mazowsza przejeżdża przez Gminę Nasielsk (2014 r.)

Uroczystości 15. sierpnia w Nasielsku. Asysta honorowa żołnierzy
z 2. Mazowieckiego Pułku Saperów z Kazunia (2014 r.)

Uroczystości w Borkowie upamiętniające wydarzenia roku 1920 na terenie
Gminy Nasielsk (2014 r.)

Pokazowy mecz ampfutbolu.
Reprezentacja Gminy Nasielsk – GKS Góra (2014 r.)

Burmistrz Nasielska z wizytą u 102-latki, Pani Heleny Latkowskiej (2014 r.)

„Samolotowe Nawigacyjne Mistrzostwa Polski” w Chrcynnie (2014 r.)

Dzieci ze SP w Nasielsku u Burmistrza Nasielska
w ramach akcji „Stop agresji” (2014 r.)

Gminny Dzień Edukacji Narodowej (2014 r.)

Z ARCHIWUM INWESTYCJI

Place zabaw w ramach projektu „Radosna szkoła” (2011 r.)

"Przebudowa odcinków dróg gminnych: Konary - Cieksyn, ChlebiotkiStare Pieścirogi oraz Nasielsk (ul. Nowa, ul. Topolowa) - Głodowo Krzyczki Pieniążki w celu zespolenia układu komunikacyjnego z drogami
wojewódzkimi i powiatowymi w gminie Nasielsk" (2011 r.)

Budowa II kwatery składowiska odpadów innych niż niebezpieczne oraz
kompostowni w Jaskółowie (2012 r.)

Kompleks sportowy „Moje boisko Orlik - 2012" (2012 r.)

„Odnowa i rozwój wsi poprzez kształtowanie obszarów o szczególnym
znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców, sprzyjających
nawiązywaniu kontaktów społecznych” w miejscowości Psucin
wybudowano chodnik i zatoki parkingowe
oraz plac zabaw dla dzieci” (2012 r.)

Termomodernizacja Nasielskiego Ośrodka Kultury (2012 r.)

„Modernizacja (remont) ulic w Nasielsku” (2013 r.)

„Modernizacja (remont) ulic w Nasielsku” (2013 r.)

Modernizacja drogi gminnej Paulinowo – Siennica (2013 r.)

Przebudowa mostu przy ulicy Żwirki i Wigury w Nasielsku (2014 r.)

Modernizacja SUW w Jackowie (2014 r.)

Modernizacja SUW w Jackowie (2014 r.)

„Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej wraz z urządzeniem terenu
sportowo – rekreacyjnego, w miejscowości Konary gm. Nasielsk” (2014 r.)

Modernizacja drogi gminnej w Lelewie (2014 r.)

Budowa kanalizacji przy ul. Broniewskiego (2014 r.)

"Przebudowa targowicy miejskiej w Nasielsku, ul. Lipowa” (2014 r.)

Remont i rewitalizacja „Baszty” (2014r.) wraz ze skwerem znajdującym się za „Basztą” (2014 r.)

