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I. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r.  
poz. 713 i 1378) wójt (burmistrz, prezydent miasta) co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie 
gminy raport o stanie gminy, który to raport obejmuje podsumowanie działalności w roku 
poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu 
obywatelskiego.  
 

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Burmistrza Nasielska w 2020 roku. Został 
on opracowany w oparciu o materiały źródłowe i informacje komórek organizacyjnych Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk oraz innych instytucji, a także 
dane ogólnie dostępne.  
 
 

II. Informacje ogólne 
 

• Gmina Nasielsk położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej 
części powiatu nowodworskiego. Graniczy z należącymi do tegoż powiatu gminami: 
Pomiechówek i Zakroczym oraz z gminami: Joniec i Nowe Miasto – znajdującymi się  
w powiecie płońskim, Świercze i Winnica – znajdującymi się w powiecie pułtuskim oraz Serock 
– znajdującą się w powiecie legionowskim.  

• Administracyjne i funkcjonalne centrum Gminy – miasto Nasielsk jest oddalone (odległości 
drogowe) o 51 km od Warszawy, 20 km – od Nowego Dworu Mazowieckiego, 27 km –  
od Legionowa, 33 km – od Płońska, 21 km – od Pułtuska.  

• Powierzchnia Gminy Nasielsk wynosi 205,77 km2. 

• Na obszarze Gminy Nasielsk znajdują się 62 miejscowości, obejmujące jedno miasto  
i 65 sołectw. Gmina Nasielsk jest drugą co do ilości sołectw gminą w Polsce (pierwsze miejsce 
w tej kategorii zajmuje Wałcz), a pierwszą w grupie gmin miejsko-wiejskich i wśród gmin 
mazowieckich.  

• Główny ośrodek osadniczy – miasto Nasielsk – zamieszkuje ponad 1/3 (37,7%) mieszkańców 
Gminy. 

• Ponad 1/5 ogółu populacji Gminy Nasielsk (22,39%) zamieszkuje łącznie w 41 niewielkich 
miejscowościach, liczących do 200 mieszkańców. 

• Najliczniejsze – poza miastem Nasielskiem – miejscowości to: Nowe Pieścirogi (1.176 
mieszkańców), Mogowo (765 mieszkańców), Stare Pieścirogi (748 mieszkańców), Studzianki 
(477 mieszkańców) i Cieksyn (476 mieszkańców). 

• Obszary leśne stanowią 11,7 % powierzchni Gminy Nasielsk. 

• W krajobrazie dominują pola uprawne oraz towarzysząca im zabudowa o charakterze zwartym 
lub rozproszonym wraz z zielenią przyzagrodową. 

• Około 21,5 % obszaru Gminy Nasielsk objęte jest prawnymi formami ochrony przyrody. Formy 
ochrony przyrody na terenie Gminy: obszary chronionego krajobrazu, użytki ekologiczne oraz 
pomniki przyrody (obejmujące pojedyncze obiekty przyrodnicze lub ich niewielkie skupiska). 
Nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody. 

• Wody powierzchniowe na obszarze Gminy Nasielsk to przede wszystkim rzeka Wkra, 
przepływająca przez jej zachodnią część. Dzięki naturalnemu, meandrującemu korytu stanowi 
ona atrakcyjny szlak kajakowy. Cała dolina Wkry stanowi najbardziej atrakcyjną turystycznie 
część Gminy Nasielsk, przyciągającą osoby spoza jej obszaru. Najbardziej znaczącym 
dopływem Wkry na obszarze Gminy jest Nasielna, płynąca ze wschodu na zachód  
i przepływająca przez Nasielsk. Zbiorniki wód stojących na obszarze Gminy są nieliczne  
i niewielkie. 

• Turystyka w Gminie rozwija się głównie w rejonie doliny Wkry oraz jej bezpośredniego 
sąsiedztwa. Najbliższe jej miejscowości, tj. Cieksyn, Lelewo i Borkowo mają charakter 
miejscowości letniskowych z liczbą ponad 1.500 działek letniskowych. 

• Głównymi osiami drogowymi Gminy Nasielsk są drogi wojewódzkie: nr 632 relacji Płońsk-
Nowe Miasto-Nasielsk-Legionowo-Marki, nr 571 relacji Naruszewo-Nasielsk-Pułtusk i nr 622 
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relacji Chrcynno-Szadki, łączące obszar Gminy z drogami krajowymi nr 7: Warszawa-Gdańsk  
i nr 61: Warszawa-Augustów. 

• Przez teren Gminy Nasielsk przebiega magistrala kolejowa relacji Warszawa-Gdynia  
i odchodząca od niej linia kolejowa do Sierpca i Torunia. W granicach Gminy Nasielsk 
znajduje się stacja kolejowa Nasielsk i 3 przystanki dla pociągów osobowych relacji 
Warszawa-Działdowo. Istniejąca linia kolejowa w ruchu osobowym zapewnia dobre połączenie 
z Warszawą, Ciechanowem i Działdowem. Pociągami pośpiesznymi można dojechać  
m.in. do Gdańska, Gdyni, Kołobrzegu, Olsztyna, Krakowa, Lublina. 

• Pozostałe na terenie Gminy Nasielsk ślady archeologiczne świadczą o przebywaniu ludności 
na tym terenie już od epoki kamiennej (tj. od X tysiąclecia p.n.e.). Już w XI w. n.e. gród  
w Nasielsku miał spore znaczenie – jest wymieniony w tzw. „falsyfikacie mogilneńskim”  
z 1065 r. Wpływ na to miało zapewne położenie obszaru na ważnym szlaku handlowym, 
łączącym kraje południowo-wschodniej Europy i Ruś z Bałtykiem. Prawa miejskie na prawie 
chełmińskim Nasielsk posiada nieprzerwanie od 1386 r.  

• Miasto zachowało relikty historycznego układu przestrzennego oraz spore obszary 
nieprzebadanej warstwy kulturowej. W 2019 roku dla części miasta Nasielska został 
utworzony Układ Urbanistyczny miasta Nasielska, który został włączony do Wojewódzkiej 
Ewidencji Zabytków Nieruchomych.  

• Dominujący sektor gospodarki Gminy Nasielsk to rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych 
powyżej – około 2.650, średnia wielkość gospodarstwa – około 6,5 ha. 

• W strukturze użytkowania dominują grunty orne, stanowiąc ponad 86% użytków rolnych 
ogółem. Najniższy udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni obrębów geodezyjnych jest  
w rejonie wsi Cieksyn, Andzin, Budy Siennickie, Chrcynno, Krogule – 50-70% (wynika  
z rozmieszczenia tam terenów leśnych). 

• Użytki zielone zajmują łącznie ponad 11% powierzchni użytków rolnych.  

• Główne branże – poza rolnictwem: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo, naprawa 
pojazdów samochodowych, uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, działalność usługowa, 
naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Dominujące są małe podmioty 
gospodarcze. 

• Działające na terenie Gminy Nasielsk przemysł i usługi, a także rolnictwo nie zapewniają 
mieszkańcom Gminy odpowiedniej ilości i jakości miejsc pracy, stąd spora część 
mieszkańców dojeżdża do pracy, głównie do Warszawy.  

• Infrastruktura wodociągowa dociera do ponad 90% ogółu gospodarstw domowych w Gminie 
Nasielsk. Niedostateczna jest natomiast sieć kanalizacyjna – większość mieszkańcy Gminy 
oraz część mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem. 

 

Według ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym pojęcie „gmina” oznacza 
wspólnotę samorządową (mieszkańców gminy) oraz odpowiednie terytorium. Do zadań własnych 
gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. W szczególności zadania własne 
obejmują sprawy: 

• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz 
gospodarki wodnej, 

• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 

• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków 
komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk  
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz 
gaz, działalności w zakresie telekomunikacji, 

• lokalnego transportu zbiorowego, 

• ochrony zdrowia, 

• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu 
pieczy zastępczej, 

• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 

• edukacji publicznej, 

• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 

• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
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• targowisk i hal targowych, 

• zieleni gminnej i zadrzewień, 

• cmentarzy gminnych, 

• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej  
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu 
przeciwpowodziowego, 

• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów 
administracyjnych, 

• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej  
i prawnej, 

• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania  
i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności 
obywatelskiej, 

• promocji gminy, 

• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych 
ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu 
administracji rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również 
na podstawie porozumienia z organami tej administracji. Wykonywanie zadań publicznych może 
też być realizowane w drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego.  
Dla wykonywania zadań gmina może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy  
z innymi podmiotami, w tym z organizacjami pozarządowymi.  
 
 

III. Mieszkańcy Gminy Nasielsk 
 

Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym mieszkańcy gminy tworzą  
z mocy prawa wspólnotę samorządową. 
 

A. Struktura i dane demograficzne 
 

Liczba osób zameldowanych w Gminie Nasielsk według stanu na 31 grudnia 2020 r. 

19.387 
• pod względem płci: 

9.742 kobiety 
(50,25%) 

9.645 mężczyzn  
(49,75%) 

• pod względem wieku: 

mieszkańców w wieku przedprodukcyjnym 
(poniżej 18. roku życia), w tym 

kobiet mężczyzn 

3.862 
(19,92%) 

1.827 
(9,42%) 

2.035 
(10,5%) 

mieszkańców w wieku produkcyjnym 
(kobiety 18-60 lat, mężczyźni 18-65 lat), w 

tym 
kobiet mężczyzn 

12.066  
(62,24%) 

5.552  
(28,64%) 

6.514  
(33,6%) 

mieszkańców w wieku poprodukcyjnym 
(kobiety powyżej 60. roku życia, mężczyźni 

powyżej 65. roku życia),  
w tym: 

kobiet mężczyzn 

3.459  
(17,84%) 

2.363  
(12,19%) 

1.096  
(5,65%) 

• pod względem zamieszkania:   

miasto Nasielsk teren wiejski 

7.309 
(37,7%) 

12.078 
(62,3%) 
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W porównaniu z rokiem 2019 liczba mieszkańców Gminy Nasielsk zmniejszyła się o 57 osób  
(z 19.444 do 19.387). 
 

Dynamikę zmian w ostatnich 10 latach ogólnej liczby osób zameldowanych w Gminie Nasielsk 
oraz z podziałem na kobiety i mężczyzn przedstawiają poniższe wykresy. 
 

 
 

 
 

Gęstość zaludnienia w Gminie Nasielsk w 2020 roku wynosiła 94,22 osób/km2. 
 

Poniżej zostały przedstawione szczegółowe informacje dotyczące zameldowania w Gminie 
Nasielsk w podziale na miasto Nasielsk oraz teren wiejski. 
 

Miasto Nasielsk 

• Liczba osób zameldowanych      – 7.309, w tym: 
- kobiet         – 3.712 
- mężczyzn        – 3.597 

• Liczba kobiet: 
- w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18. roku życia) – 654 
- w wieku produkcyjnym (18-60 lat)     – 2.044 
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- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60. roku życia)   – 1.014 

• Liczba mężczyzn: 
- w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18. roku życia)  – 750 
- w wieku produkcyjnym (18-65 lat)     – 2.407 
- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65. roku życia)  – 440 

 

Teren wiejski 

• Liczba osób zameldowanych      – 12.078, w tym: 
- kobiet         – 6.030 
- mężczyzn        – 6.048 

• Liczba kobiet: 
- w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18. roku życia) – 1.173 
- w wieku produkcyjnym (18-60 lat)     – 3.508 
- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 60. roku życia)   – 1.349 

• Liczba mężczyzn: 
- w wieku przedprodukcyjnym (poniżej 18. roku życia)  – 1.285 
- w wieku produkcyjnym (18-65 lat)     – 4.107 
- w wieku poprodukcyjnym (powyżej 65. roku życia)  – 656 

 

• Liczba urodzonych dzieci, które zostały zameldowane w Gminie Nasielsk   – 196 

• Liczba urodzeń zarejestrowanych w USC w Nasielsku     – 13 
 

• Liczna zgonów w Gminie Nasielsk       – 219 

• Liczba zgonów zarejestrowanych w USC w Nasielsku     – 221 
 

• Liczba małżeństw zarejestrowanych w USC w Nasielsku     – 81 

• Liczba małżeństw w 2020 r. ze stażem minimum 50 lat pożycia małżeńskiego  – 246 
 

• Liczba mieszkańców Gminy Nasielsk w 2020 r. w wieku powyżej 100 lat   – 3, w tym:  
- 2 kobiety 
- 1 mężczyzna 

 

B. Statystyka spraw obywatelskich i stanu cywilnego 
 

• Przyjęte wnioski o wydanie dowodu osobistego      – 916 

• Wydane dowody osobiste         – 902 

• Zameldowanie na pobyt stały         – 556  

- w tym spoza Gminy Nasielsk        – 154 

• Zameldowanie na pobyt czasowy        – 81 

• Zameldowania cudzoziemców:  

- na pobyt stały          – 2  

- na pobyt czasowy          – 192 

• Wymeldowanie z pobytu stałego        – 605  
- w tym do innej gminy          – 148 

• Wydane zaświadczenia o zameldowaniu/wymeldowaniu     – 255 

• Udostępnienie danych          – 293 

• Wszczęte postępowania administracyjne:  

- o wymeldowanie          – 9  

- o zameldowanie          – 3 

• Wydane decyzje administracyjne:   

- o wymeldowaniu          – 3  

- o zameldowaniu          – 3  
- o umorzeniu postępowania         – 5 

• Wydane decyzje administracyjne dotyczące rejestru wyborców    – 7 
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• Liczba wydanych odpisów aktów stanu cywilnego      – 1.897 

• Migracja aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych   – 896  
w tym: 
- urodzenia           – 492 
- małżeństwa           – 337 
- zgony            – 67 

• Sporządzenie wzmianek dodatkowych w aktach stanu cywilnego    – 231 

• Sporządzenie przypisków przy aktach stanu cywilnego     – 1.047 

• Sporządzenie aktów stanu cywilnego        – 315,  
w tym: 
- aktów urodzenia          – 13  

2 rejestracje bieżące dziecka urodzonego na terenie Gminy Nasielsk, 8 transkrypcji 
zagranicznego aktu urodzenia (Belgia, Austria, Niemcy, Egipt, Rosja, 3 Wielka Brytania),  
3 rejestracje zagranicznego urodzenia (Szwecja) 

- aktów małżeństwa          – 81 
46 rejestracji ślubu konkordatowego, 33 rejestracje ślubu cywilnego (30 ślubów cywilnych 
udzielonych w lokalu USC, 3 śluby cywilne udzielone poza lokalem USC, 2 transkrypcje 
zagranicznego aktu małżeństwa (Egipt, Niemcy) 

- aktów zgonu           – 221  
220 rejestracji bieżących osoby zmarłej na terenie Gminy Nasielsk, 1 transkrypcja 
zagranicznego aktu zgonu (Niemcy) 

• Sporządzenie protokołu uznania ojcostwa       – 11 

• Sporządzenie zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa     – 105 

• Sporządzenie zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa  – 65 

• Liczba wydanych decyzji w sprawie imion i nazwisk              – 4 
 
 

IV. Administracja 
 

A. Burmistrz Nasielska 
 

Nasielsk jest gminą miejsko-wiejską, czyli taką, w której siedziba władz znajduje się w mieście 
położonym na terytorium tej gminy. Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym oraz Statutem Gminy Nasielsk organem wykonawczym Gminy Nasielsk jest Burmistrz 
Nasielska.  
 

Burmistrz Nasielska sprawuje władzę wykonawczą, a do jego zadań należy m.in. wykonywanie 
uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku i zadań Gminy określonych przepisami prawa, kierowanie 
bieżącymi sprawami oraz reprezentowanie Gminy na zewnątrz. 
 

Burmistrz Nasielska określił zakres spraw prowadzonych i powierzonych członkom kierownictwa 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, tj. Zastępcy Burmistrza Nasielska, Sekretarzowi Nasielska, 
Skarbnikowi Nasielska oraz kierownikom wydziałów „Regulaminem Organizacyjnym Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku” (dostępnym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
www.umnasielsk.bip.org.pl, w zakładce „Urząd Miejski w Nasielsku”) lub dodatkowo 
indywidualnymi upoważnieniami. 
 

W 2020 roku Burmistrz Nasielska wydał 161 zarządzeń. Wykaz zarządzeń Burmistrza Nasielska 
znajduje się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.umnasielsk.bip.org.pl,  
w zakładce „Burmistrz Nasielska”. 
 

Wśród działań Burmistrza Nasielska w 2020 roku wymienić należy: 

• uczestnictwo w spotkaniach, spotkaniach roboczych, naradach, posiedzeniach z jednostkami 
w ramach Gminy Nasielsk oraz z instytucjami zewnętrznymi (łącznie średnio 1 spotkanie 
dziennie), m.in.: 
- w spotkaniach wewnętrznych w sprawie zagrożenia epidemicznego, 
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- w spotkaniu informacyjno-konsultacyjnym w ramach prowadzonych przez firmę Databout 
Sp. z o. o. konsultacji społecznych dotyczących projektu pn.: „Prace przygotowawcze dla 
wybranych projektów w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie 
Choszczówka-Nasielsk (Kątne/Świercze)”, 

• uczestnictwo w wydarzeniach kulturalnych i sportowych, oficjalnych uroczystościach 
państwowych o zasięgu lokalnym, regionalnym i państwowym, m.in.: 
- w spotkaniu w dniu 15 lipca 2020 r. w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, podczas 

którego Burmistrz Nasielska podpisał w imieniu Gminy Nasielsk deklarację powołania 
Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r., 

- w uroczystości odebrania z rąk Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda  
z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej okolicznościowej tablicy „Miejsca Pamięci Bitwy 
Warszawskiej 1920 r.” przeznaczonej dla miasta Nasielska. 

Panujący stan pandemii spowodował znaczące zmniejszenie liczby bezpośrednich kontaktów 
Burmistrza Nasielska, w tym spotkań, których w zwykłych warunkach (w latach poprzednich) było 
kilkukrotnie więcej. 
 

Z uwagi na panujący w 2020 roku stan pandemii koronawirusa i ograniczenia dostępności budynku 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku dla obywateli, zawieszone zostały dyżury w sprawach skarg  
i wniosków oraz w sprawach różnych. 
 

W 2020 roku Burmistrz Nasielska wystosował 4 petycje: 
1) z dnia 7 września 2020 roku o podjęcie prac legislacyjnych mających na celu wprowadzenie 

zmian w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej; petycja 
skierowana do Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej (petycja została również 
przekazana do: wszystkich Posłów na Sejm RP wybranych w okręgu wyborczym nr 20, 
Senatora Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu wyborczego nr 40 oraz – do wiadomości –  
do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej); do chwili obecnej petycja nie została 
rozpatrzona (przedłużenie terminu), 

2) z dnia 7 września 2020 roku w sprawie możliwości zwiększenia dochodów jednostek 
samorządu terytorialnego; petycja skierowana do Prezesa Rady Ministrów (petycja została 
również przekazana do: wszystkich Posłów na Sejm RP wybranych w okręgu wyborczym  
nr 20, Senatora Rzeczypospolitej Polskiej z okręgu wyborczego nr 40 oraz – do wiadomości – 
do Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej); odpowiedź na petycję – została 
udzielona przez Ministra Finansów (problematyka zawarta w petycji wpisuje się w zakres 
działania Zespołu ds. przeglądu finansów jednostek samorządu terytorialnego, który rozpoczął 
pracę w dniu 28 lutego 2020 r. w Ministerstwie Finansów), 

3) z dnia 5 października 2020 roku w sprawie właściwego uhonorowania roli bitwy o Nasielsk, 
stoczonej w dniach 15-16 sierpnia 1920 roku w ramach bitwy na przedpolach Warszawy, 
poprzez umieszczenie jej na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie pośród innych 
miejsc chwały polskiego oręża; petycja skierowana do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej; 
odpowiedź – jako organ właściwy do rozpatrzenia inicjatywy został wskazany Wojewoda 
Mazowiecki, 

4) z dnia 23 listopada 2020 roku w sprawie właściwego uhonorowania roli bitwy o Nasielsk, 
stoczonej w dniach 15-16 sierpnia 1920 roku w ramach bitwy na przedpolach Warszawy, 
poprzez umieszczenie jej na tablicy Grobu Nieznanego Żołnierza w Warszawie pośród innych 
miejsc chwały polskiego oręża; petycja skierowana do Wojewody Mazowieckiego; odpowiedź 
– brak zgody na umieszczenie dodatkowej inskrypcji na tablicach Grobu Nieznanego Żołnierza 
(obecna aranżacja tablic pochodzi z 1991 r., kiedy przywrócono historyczne tablice 
pamiątkowe z wykazem pól opracowanym w 1925 r. i nie zdecydowano się na dokonywanie 
zmian w treści). 

 

B. Urząd Miejski w Nasielsku  
 

Burmistrz Nasielska wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
Zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym oraz „Regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Nasielsku” Burmistrz Nasielska jest kierownikiem Urzędu 
jest oraz wykonuje uprawnienia zwierzchnika służbowego w stosunku do pracowników Urzędu. 
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Funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Nasielsku opiera się na zasadzie jednoosobowego 
kierownictwa, służbowego podporządkowania, podziału czynności służbowych i indywidualnej 
odpowiedzialności za wykonanie powierzonych zadań. W swoich działaniach Urząd kieruje się 
zasadami praworządności, prawdy obiektywnej, czynnego udziału stron w postepowaniu oraz 
uwzględnia interes społeczny i słuszny interes obywateli, zapewnia terminowe i profesjonalne 
prowadzenie spraw.  
 

Stan zatrudnienia w Urzędzie Miejskim w Nasielsku w grudniu 2020 r. wynosił 74 osoby, w tym  
1 osoba w ramach prac interwencyjnych oraz 4 osoby w ramach robót publicznych.  
 

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy 22 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku uczestniczyło w 2020 roku w łącznie 59 zarejestrowanych szkoleniach, 
warsztatach i konferencjach. Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach bezpłatnych w formie 
on-line, do których zgłaszali się indywidualnie (realizowanych m.in. przez Narodowy Instytut 
Samorządu Terytorialnego oraz Departament Cyberbezpieczeństwa Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów). 
 

Wśród działań Urzędu Miejskiego w Nasielsku o charakterze administracyjnym wskazać należy 
następujące dane za 2020 rok: 

• przyjęto i zarejestrowano 13.601 pism ogólnych (złożonych osobiście, pocztą tradycyjną, 
pocztą elektroniczna oraz poprzez e-PUAP), 8.134 pism dotyczących spraw finansowych oraz 
2.493 faktur, rachunków i not księgowych, 

• zarejestrowano 237 umów, 

• zarejestrowano 8 skarg złożonych do Burmistrza Nasielska, 

• zarejestrowano 13 petycji złożonych do Burmistrza Nasielska, 

• zarejestrowano 4 wnioski złożone do Burmistrza Nasielska. 
 

W ramach realizacji zadań związanych z obsługa organu stanowiącego i kontrolnego (Rady 
Miejskiej w Nasielsku) zostały zrealizowane następujące działania: 

• zorganizowano i obsłużono 10 sesji obrad Rady Miejskiej w Nasielsku, 

• zorganizowano i obsłużono 40 posiedzeń komisji Rady Miejskiej w Nasielsku, 

• z związku z panującym stanem pandemii dla zapewnienia właściwej organizacji pracy Rady 
Miejskiej w Nasielsku wdrożono system obsługi sesji zdalnej. 

 

W ramach realizacji zadań w zakresie organizacji wyborów oraz spisów powszechnych 
przeprowadzone zostały na terenie Gminy Nasielsk: 

• wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (2 tury głosowania oraz przygotowania  
do wcześniejszych wyborów, które się nie odbyły), 

• wybory sołeckie (wybór sołtysa w związku z rezygnacją), 

• wybory na ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku,  

• Narodowy Spis Rolny, 

• przygotowania do Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 roku. 
 

C. Jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk 
 

W Gminie Nasielsk funkcjonuje 17 jednostek organizacyjnych: 
1) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
2) Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
3) Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
4) Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 
5) Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
6) Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
7) Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 
8) Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
9) Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
10) Żłobek Miejski w Nasielsku 
11) Centrum Usług Wspólnych 
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12) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 
13) Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
14) Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 
15) Nasielski Ośrodek Kultury 
16) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 
17) Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 

 

D. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku 
 

W 2020 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła 104 uchwały, z których 89 uchwał zostało 
zrealizowanych, zaś z pozostałych 15: 
1) 8 uchwał znajduje się w trakcie realizacji (z uwagi na okres obowiązywania), 
2) 1 uchwała pozostała niezrealizowana (Uchwała Nr XVII/159/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  

z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej  
w Nasielsku na 2020 rok) – z uwagi na niewykonany w pełni plan pracy, 

3) 1 uchwała o charakterze intencyjnym została przekazana na szczebel administracji rządowej 
(Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie 
przyjęcia stanowiska w sprawie oświaty), 

4) 3 uchwały zostały uchylone: 
a) Uchwała Nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie 

sprzedaży nieruchomości (uchylona Uchwałą Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 17 lipca 2020 r.), 

b) Uchwała Nr XXI/202/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r.  
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk 
(uchylona Uchwałą Nr XXIII/223/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r.), 

c) Uchwała Nr XXI/203/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,  
w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (Uchylona Uchwałą Nr XXIII/224/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 30 grudnia 2020 r.) 

5) w stosunku do 2 uchwał została stwierdzona ich nieważność w trybie nadzorczym:  
a) Uchwała Nr XXIII/228/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 

rozpatrzenia petycji w interesie publicznym (Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 2 lutego 2021 r. stwierdził nieważność uchwały), 

b) Uchwała Nr XXIII/229/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
rozpatrzenia petycji w interesie publicznym (Wojewoda Mazowiecki rozstrzygnięciem 
nadzorczym z dnia 2 lutego 2021 r. stwierdził nieważność uchwały). 

Przedmiotowe uchwały uznane zostały za wadliwe, gdyż po pierwsze: stanowisko w nich 
wyrażone przez Radę Miejską nie koresponduje z uzasadnieniem każdej z tych uchwał,  
po drugie: w uzasadnieniach wskazano, że Komisja Skarg, Wniosków i Petycji po dokonanej 
analizie ustaliła brak właściwości Rady Miejskiej do rozpatrzenia petycji, natomiast nie zawarto 
w nich stwierdzenia, że Rada Miejska podziela opinię Komisji i uznaje się za organ niewłaściwy 
do rozpatrzenia petycji. Uzasadnienie uchwały powinno być spójne z uchwałą i wyjaśniać 
stanowisko, jakie organ, czyli Rada Miejska (a nie Komisja Skarg, Wniosków i Petycji) zajął  
w treści uchwały. W przypadku kwestionowanych uchwał nie było możliwe jednoznaczne 
stwierdzenie, jakie ostatecznie stanowisko wyraziła Rada Miejska, gdyż ich treść jest 
sprzeczna ze sporządzonymi do nich uzasadnieniami. 

 

Żadna z uchwał podjętych przez Radę Miejską w Nasielsku nie została zaskarżona do sądu 
administracyjnego.  
 

Poniżej zostało przedstawione szczegółowe zestawienie uchwał podjętych w 2020 roku przez 
Radę Miejską w Nasielsku. 

Lp. Uchwała Stan realizacji 

1.  
Uchwała Nr XV/133/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zrealizowana 

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/plan_pracy_komisji_rewizyjnej_17-159.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.stanowisko_w_spr.oswiaty_17-156.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_w_sprawie_sprzedazy_nieruchmosci_18-177.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.uchylenie_uchwaly_w_spr.sprzedazy_nieruchomosci_183-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminie_202-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/szczegolowy_sposob_swiadczenia_uslug_w_zakresie_odbiarania_odpadow_203-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/petycja_w_interesie_publ.228-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozp.petycji_w_interesie_publ.229-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.wyr.zgody_na_zawarice_umowy_133-20.pdf
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2.  
Uchwała Nr XV/134/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

3.  
Uchwała Nr XV/135/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok 

Zrealizowana 

4.  
Uchwała Nr XVI/136/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

5.  
Uchwała Nr XVI/137/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r. 

Zrealizowana 

6.  
Uchwała Nr XVI/138/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia z podatku  
od nieruchomości 

Zrealizowana 

7.  
Uchwała Nr XVI/139/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
opłaty prolongacyjnej 

Zrealizowana 

8.  

Uchwała Nr XVI/140/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 
specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2020 roku, określenia planu 
dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach,  
dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

9.  
Uchwała Nr XVI/141/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk  
w 2020 roku 

Zrealizowana 

10.  
Uchwała Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia „Planu 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025” 

Zrealizowana 

11.  
Uchwała Nr XVI/143/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnych umów dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami 

Zrealizowana 

12.  
Uchwała Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad wynajmowania 
lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Nasielsk 

W trakcie realizacji 

13.  
Uchwała Nr XVI/145/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca Uchwałę  
Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniego 
programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk 

W trakcie realizacji 

14.  

Uchwała Nr XVI/146/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę Nr V/51/19 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze 
bezprzetargowej lokali mieszkalnych oraz zasad udzielania bonifikaty przy sprzedaży tych lokali w budynkach 
stanowiących współwłasność Gminy Nasielsk na rzecz dotychczasowych najemców 

W trakcie realizacji 

15.  
Uchwała Nr XVI/147/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania zespołu  
ds. zaopiniowania kandydatów na ławników 

Zrealizowana 

16.  
Uchwała Nr XVII/148/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok 

Zrealizowana 

17.  
Uchwała Nr XVII/149/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie drastycznego wzrostu 
opłat za odpady komunalne 

Zrealizowana 

18.  
Uchwała Nr XVII/150/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia przez Gminę 
Nasielsk do realizacji w 2020 roku zadania z zakresu administracji rządowej polegającego na utrzymaniu grobów 
i cmentarzy wojennych na terenie Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

19.  

Uchwała Nr XVII/151/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wystąpienia z wnioskiem 
do ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego w przedmiocie 
zmiany rodzaju miejscowości Aleksandrowo ustalonej jako kolonia wsi Cegielnia Psucka na Aleksandrowo rodzaj 
miejscowości wieś 

Zrealizowana 

20.  
Uchwała Nr XVII/152/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie nieruchomości położonej w obrębie Miękoszyn oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 84/3 oraz 
nieruchomości położonej w obrębie Miękoszynek oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. Nr 16/2 

Zrealizowana 

21.  Uchwała Nr XVII/153/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości Zrealizowana 

22.  
Uchwała Nr XVII/154/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 
szkół podstawowych mających siedzibę na obszarze Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

23.  
Uchwała Nr XVII/155/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie sieci Samorządowych 
Przedszkoli i Oddziałów Przedszkolnych w Szkołach Podstawowych prowadzonych przez Gminę Nasielsk 

Zrealizowana 

24.  
Uchwała Nr XVII/156/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia stanowiska  
w sprawie oświaty 

Intencyjna (przekazana  
na szczebel 

administracji rządowej) 

25.  
Uchwała Nr VII/157/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie powołania Młodzieżowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu 

W trakcie realizacji  
(do czerwca 2021 r.) 

26.  
Uchwała Nr XVII/158/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2020 

Zrealizowana 

27.  Uchwała Nr XVII/159/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie przyjęcia planu pracy 
Niezrealizowana 

(niewykonany  

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.linie_komunikacyjne_134-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.zm.uchw.budz.135-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wpf_136-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_budzetowa_137-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zwolnienia_z_podatku_138-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/oplata_prolongacyjna_139-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/maksymalna_kwota_dof.140-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/program_opieki_nad_zwierzetami_bezdomnymi_141-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pone_142-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wyr.zgody_na_zawarcie_kolejnych_umow_143-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zasady_wynajmowania_lokali_mieszkalnych_144-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zmiana_wpgmzgm.nasielsk_145-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zasady_udzialania_bonifikaty_146-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zespol_ds.zaopiniowania_kandydatow_na_lawnikow_147-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.budzetowa_17-148.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_drastyczny_wzrost_oplat_za_odpady_17-149.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.groby_i_cmentarze_17-150.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.aleksandrowo_17-151.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.nabycie_nieruchomosci_miekoszyn.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.w_spr.sprzedazy_nieruchomosci_17-153.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.siec_szkol_17-154.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.siec_przedszkoli_17-155.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.stanowisko_w_spr.oswiaty_17-156.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.mlodziezowa_rada_miejska_17-157.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/plan_pracy_rady_17-158.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/plan_pracy_komisji_rewizyjnej_17-159.pdf
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Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 2020 rok w pełni plan pracy) 

28.  
Uchwała Nr XVII/160/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie nadania nazwy ronda  
na terenie Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

29.  
Uchwała Nr XVII/161/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej Powiatowi Nowodworskiemu 

Zrealizowana 

30.  
Uchwała Nr XVIII/162/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Nasielska wotum zaufania 

Zrealizowana 

31.  
Uchwała Nr XVIII/163/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok 

Zrealizowana 

32.  
Uchwała Nr XVIII/164/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia Burmistrzowi 
Nasielska absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok 

Zrealizowana 

33.  
Uchwała Nr XVIII/165/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

34.  
Uchwała Nr XVIII/166/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok 

Zrealizowana 

35.  
Uchwała Nr XVIII/167/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie emisji obligacji oraz zasad 
ich zbywania, nabywania i wykupu 

Zrealizowana 

36.  
Uchwała Nr XVIII/168/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielski za 2019 rok 

Zrealizowana 

37.  
Uchwała Nr XVIII/169/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie przyjęcia raportu o sytuacji 
ekonomiczno-finansowej Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

Zrealizowana 

38.  
Uchwała Nr XVIII/170/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zarządzenia wyborów 
Sołtysa Sołectwa Krogule 

Zrealizowana 

39.  
Uchwała Nr XVIII/171/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie zatwierdzenia górnych 
stawek opłat za opróżnianie i transport nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych oraz osadów  
z oczyszczalni przydomowych na terenie Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

40.  
Uchwała Nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały  
Nr IX/78/2011 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za przyjmowanie  
i zagospodarowanie nieczystości ciekłych na oczyszczalni ścieków w Nasielsku 

Zrealizowana 

41.  
Uchwała Nr XVIII/173/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem 
prowadzącym jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

42.  
Uchwała Nr XVIII/174/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyboru uzupełniających 
ławników do Sądu Rejonowego w Pułtusku na kadencję 2020-2023 w sprawie do orzekania w III Wydziale 
Rodzinnym i Nieletnich 

Zrealizowana 

43.  
Uchwała Nr XVIII/175/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia służebności 
gruntowej 

Zrealizowana 

44.  
Uchwała Nr XVIII/176/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie nieruchomości położonych w obrębie Nowe Pieścirogi oznaczonych w ewidencji gruntów jako  
dz. nr 16/12, 16/20 oraz 16/22 

Zrealizowana 

45.  Uchwała Nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 

Uchylona Uchwałą  
Nr XIX/183/20 Rady 
Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 17 lipca 2020 r. 

46.  
Uchwała Nr XVIII/178/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

47.  
Uchwała Nr XVIII/179/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

48.  
Uchwała Nr XVIII/180/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

49.  
Uchwała Nr XVIII/181/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

50.  
Uchwała Nr XVIII/182/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

51.  
Uchwała Nr XIX/183/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 17 lipca 2020 r. w sprawie uchylenia Uchwały  
Nr XVIII/177/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 9 lipca 2020 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości 

Zrealizowana 

52.  
Uchwała Nr XX/184/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r. 

Zrealizowana 

53.  
Uchwała Nr XX/185/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie określenia średniej ceny 
jednostki paliwa w Gminie Nasielsk w roku szkolnym 2020/2021 

Zrealizowana 

54.  
Uchwała Nr XX/186/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na nabycie nieruchomości położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako  
dz. nr 1368/1 

Zrealizowana 

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.nazwa_ronda_17-160.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.pomoc_rzeczowa_dla_powiatu_17-161.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uxhwala_wotum_zaufania_18-162.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_sprawozdanie_finansowe_18-163.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_absolutorium_18-164.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wpf_18-165.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/3zm.uchwaly_budzetowej_18-166.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.emisja_obligacji_18-167.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.sprawozdanie_spzoz_18-168.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.raport_spzoz169-18.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.wybory_soltysa_krogule_18-170.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.nieczystosci_18-171.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchylenie_uchwaly_18-172.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.regulamin_wynagradzania_nauczycieli_18-173.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_lawnicy_18-174.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.ustalenie_sluz.gruntowej_18-175.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.nabycie_nieruchomosci_18-176.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchwala_w_sprawie_sprzedazy_nieruchmosci_18-177.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.uchylenie_uchwaly_w_spr.sprzedazy_nieruchomosci_183-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.uchylenie_uchwaly_w_spr.sprzedazy_nieruchomosci_183-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.rozpatrzenie_skargi_18-178.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.skarga_18-179.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.skarga_18-180.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.skarga_18-181.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.skarga_18-182.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.uchylenie_uchwaly_w_spr.sprzedazy_nieruchomosci_183-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.budzetowa_184-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.srednia_cena_paliwa_185-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.nabycie_nieruchomosci_186-20.pdf
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55.  
Uchwala Nr XX/187/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

Zrealizowana 

56.  
Uchwała Nr XX/188/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie udzielenia pomocy 
rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego 

Zrealizowana 

57.  
Uchwała Nr XXI/189/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r. 

Zrealizowana 

58.  
Uchwała Nr XXI/190/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na działalność Gminy Nasielsk w zakresie telekomunikacji 

Zrealizowana 

59.  
Uchwała Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025 

W trakcie realizacji  
(od 2021 r.) 

60.  
Uchwała Nr XXI/192/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zarządzenia 
wyborów Sołtysa Sołectwa Malczyn 

Zrealizowana 

61.  
Uchwała Nr XXI/193/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
na 2021 rok” 

W trakcie realizacji  
(na 2021 r.) 

62.  
Uchwała Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
„Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021” 

W trakcie realizacji  
(na 2021 r.) 

63.  

Uchwała Nr XXI/195/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Pomiechówek, w Gminą Nasielsk w sprawie przekazania przez 
Gminę Pomiechówek, Gminie Nasielsk zadań w zakresie zapewnienia uczniom niepełnosprawnym, 
zamieszkałym na terenie Gminy Pomiechówek, bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu  
do Specjalnego Ośrodka Szkolno-wychowawczego w Jońcu 

Zrealizowana 

64.  
Uchwała Nr XXI/196/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których 
organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

65.  
Uchwała Nr XXI/197/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie sprzedaży 
nieruchomości 

Zrealizowana 

66.  
Uchwała Nr XXI/198/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nabycia prawa 
własności nieruchomości na rzecz Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

67.  
Uchwała Nr XXI/199/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie nadania nazwy 
ulicy 

Zrealizowana 

68.  
Uchwała Nr XXI/200/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody 
na podwyższenie kapitału zakładowego jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością Gminy Nasielsk 
pod nazwą Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe 

Zrealizowana 

69.  
Uchwała Nr XXI/201/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie przyjęcia 
darowizny nieruchomości stanowiącej własność Powiatu Nowodworskiego na rzecz Gminy Nasielsk 

W trakcie realizacji 

70.  
Uchwała Nr XXI/202/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk 

Uchylona Uchwałą  
Nr XXIII/223/20 Rady 
Miejskiej w Nasielsku  

z dnia 30 grudnia  
2020 r. 

71.  

Uchwała Nr XXI/203/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczona przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Uchylona Uchwałą  
Nr XXIII/224/20 Rady 
Miejskiej w Nasielsku  

z dnia 30 grudnia  
2020 r. 

72.  
Uchwała Nr XXII/204/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie określenia stawek 
podatku od nieruchomości 

Zrealizowana 

73.  
Uchwała Nr XXII/205/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie obniżenia ceny skupu 
żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku rolnego na obszarze gminy Nasielsk na rok 2021 

Zrealizowana 

74.  
Uchwała Nr XXII/206/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

75.  
Uchwała Nr XXII/207/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 r. 

Zrealizowana 

76.  
Uchwała Nr XXII/208/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym najemcą 

Zrealizowana 

77.  
Uchwała Nr XXII/209/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu  
i Finansów 

Zrealizowana 

78.  
Uchwała Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie przyjęcia aktualizacji 
„Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025” 

Zrealizowana 

79.  
Uchwała Nr XXII/211/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie wyboru metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki takiej opłaty 

Zrealizowana 

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.pomoc_rzeczowa_187-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.pomoc_rzeczowa_188-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchw.budzetowa_189-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zgoda_na_dzialalnosc_w_zakresie_telekomunikacji_190-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/gpppwr_191-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wybory_soltysa_maklczyn_192-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/gppirpa_193-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pwgn_z_org.pozarzadowymi_194-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/porozumienie_transport_195-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/tekst_jednolity_regulaminu_wynagradzania_nauczycieli_196-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/sprzedaz_nieruchomosci_197-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/nabycoe_prawa_wlasnosci_198-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/nadanie_nazwy_ulicy_199-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/podwyzzenie_kapital_zakladowego_200-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/przyjecie_darowizny_nieruchomosci_201-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/regulamin_utrzymania_czystosci_i_porzadku_w_gminie_202-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/szczegolowy_sposob_swiadczenia_uslug_w_zakresie_odbiarania_odpadow_203-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/podatek_od_nieruchomosci_23-204.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/podatek_rolny_22-205.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wpf_22-206.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zmiany_budzetowe_22-207.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/umowa_najmu_22-208.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zmiana_skladu_komisji_22-209.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pone_22-210.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/oplata_za_odpady_22-211.pdf
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80.  

Uchwała Nr XXII/212/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania  
i wykorzystania 

Zrealizowana 

81.  
Uchwała Nr XXII/213/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie nadania imienia 
Szkole Podstawowej w Popowie Borowym 

Zrealizowana 

82.  
Uchwała Nr XXII/214/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku” oraz nadania  
jej statutu 

Zrealizowana 

83.  
Uchwała Nr XXII/215/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

84.  
Uchwała Nr XXII/216/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

85.  
Uchwała Nr XXIII/217/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wieloletniej prognozy 
finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

86.  
Uchwała Nr XXII/218/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Uchwały Budżetowej 
Gminy Nasielsk na 2021 rok 

Zrealizowana 

87.  
Uchwała Nr XXIII/219/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
Budżetowej Gminy Nasielsk na 2020 rok 

Zrealizowana 

88.  
Uchwała Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia wykazu 
wydatków niewygasających roku 2020 

Zrealizowana 

89.  
Uchwała Nr XXIII/221/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie ustalenia zasad  
na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta 

Zrealizowana 

90.  
Uchwała Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia obszaru  
i granic aglomeracji Nasielsk 

Zrealizowana 

91.  
Uchwała Nr XXIII/223/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

92.  

Uchwała Nr XXIII/224/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Zrealizowana 

93.  
Uchwała Nr XXIII/225/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały  
Nr V/56/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej 
Rady Miejskiej w Nasielsku 

Zrealizowana 

94.  
Uchwała Nr XXIII/226/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska 

Zrealizowana 

95.  
Uchwała Nr XXIII/227/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie pozostawienia bez 
rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska 

Zrealizowana 

96.  
Uchwała Nr XXIII/228/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  
w interesie publicznym 

Uchwała uznana  
za nieważną 

97.  
Uchwała Nr XXIII/229/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia petycji  
w interesie publicznym 

Uchwała uznana  
za nieważną 

98.  
Uchwała Nr XXIII/230/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

99.  
Uchwała Nr XXIII/231/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie rozpatrzenia skargi  
na działalność Burmistrza 

Zrealizowana 

100.  
Uchwała Nr XXIII/232/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody  
na zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 

Zrealizowana 

101.  
Uchwała Nr XXIII/233/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wyznaczenia linii 
komunikacyjnych publicznego transportu zbiorowego, dla których organizatorem jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

102.  
Uchwała Nr XXIII/234/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały  
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku 
Publicznego 

Zrealizowana 

103.  
Uchwała Nr XXIII/235/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie trybu i szczegółowych 
kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk 

Zrealizowana 

104.  
Uchwała Nr XXIII/236/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany Uchwały 
XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Nasielsk 

Zrealizowana 
(wydłużenie terminu) 

 
 
 

http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/tryb_udzielania_dotacji_22-212.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/nadanie_imienia_szkole_22-213.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/utworzenie_cuw_22-214.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozpatrzenie_skargi_22-215.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozpatrzenie_skargi_22-216.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/wpf_217-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/budzet_2021_218-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zmiana_uchwaly_budzetowej_219-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/ustalenie_wyd.niewygasajacych_220-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/diety_soltysow_221-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/obszari_i_granice_aglomeracji_23-222.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/regulamin_utrzymania_czystosci_223-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/spos.odbioru_odpadow_224-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/zmiana_skl.komisji_statutowej_225-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pozostawienie_skargi_bez_rozpatrzenia_226-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/pozostawienie_skargi_bez_rozpatrzenia_227-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/petycja_w_interesie_publ.228-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozp.petycji_w_interesie_publ.229-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozpatrzenie_skargi_230-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/rozpatrzenie_skargi_231-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/umowa_na_transport_232-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/linie_komunikacyjne_233-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/uchylenieuchwaly_rdpp_234-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/inicjatywa_lokalna_235-20.pdf
http://umnasielsk.bip.org.pl/pliki/umnasielsk/gpr_236-2-.pdf
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E. Organy opiniodawczo-doradcze 
 

Gminna Rada Sportu 
Gminna Rada Sportu (GRS) działa na podstawie Zarządzenia Nr 65/20 Burmistrza Nasielska  
z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Rady sportu w Nasielsku, ustalenia zasad 
powoływania jej członków oraz ustalenia regulaminu jej działania. 
 

Aktualny skład osobowy GRS (Zarządzenie Nr 66/20 Burmistrza Nasielska z dnia 7 maja 2020 r.):  

• Radosław Skrzynecki (Przewodniczący GRS od dn. 07.12.2020 r.) 

• Marek Prusinowski (Przewodniczący GRS do dn. 28.09.2020 r.) 

• Adam Mikucki (Sekretarz GRS) 

• Artur Gąsecki (Zastępca Przewodniczącego GRS) 

• Michał Brodowski 

• Mariusz Kraszewski 
 

Liczba posiedzeń w 2020 r. – 3 posiedzenia. 

• 23.07.2020 r (posiedzenie stacjonarne) 

• 28.09.2020 r (posiedzenie stacjonarne) 

• 07.12.2020 r. (posiedzenie online) 
 

Podczas ww. posiedzeń Gminna Rada Sportu zajmowała się m.in. poniższymi zagadnieniami:  

• wybór Przewodniczącego GRS, Zastępcy Przewodniczącego GRS oraz Sekretarza GRS, 

• sprawdzenie stanu technicznego placów zabaw znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk 
(zalecenia zostały przekazane pisemnie Burmistrzowi Nasielska),  

• omówienie tematu rozbudowy Stadionu Miejskiego w Nasielsku,  

• opiniowanie dotacji celowych na działanie własne Gminy realizowane przez podmioty należące 
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 roku w zakresie kultury fizycznej  
i sportu, 

• rozmowy na temat: 

− funkcjonowania lodowiska,  

− funkcjonowania rowerów miejskich, 

− środków przeznaczonych na sport w 2021 r. dla stowarzyszeń sportowych z terenu Gminy 
Nasielsk,  

− ogłoszenia przetargów na inwestycje sportowe w Budach Siennickich i na Stadionie 
Miejskim,  

− szkoleń organizowanych dla organizacji pozarządowych z terenu Gminy Nasielsk.  
 

Rada Społeczna SPZOZ w Nasielsku 
Członkowie Rady Społecznej SPZOZ powołani Uchwałą nr IX/86/19 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 29 sierpnia 2019 roku: 

• Burmistrz Nasielska – Bogdan Ruszkowski 

• Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Marek Ostaszewski 

• Przedstawiciel wybrany przez Radę – Dariusz Kordowski 

• Przedstawiciel wybrany przez Radę – Antoni Kalinowski 

• Przedstawiciel wybrany przez Radę – Janusz Gers 

• Przedstawiciel wybrany przez Radę – Dariusz Sawicki 

• Przedstawiciel wybrany przez Radę – Dawid Domała 
 

Liczba posiedzeń w 2020 r. – 3 posiedzenia. 

• 02.06.2020 r.; podjęte zostały 2 uchwały: 

− Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian planu finansowego SPZOZ na 2020 rok 

− Uchwała w sprawie przedstawienia opinii do sprawozdania rocznego z wykonania planu 
finansowego SPZOZ na rok 2019 

• 10.11.2020 r.; podjęte zostały 2 uchwały: 

− Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian regulaminu organizacyjnego Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej na 2020 rok 
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− Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do zmian w planie finansowym na rok 2020 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

• 28.12.2020 r.; podjęte zostały 2 uchwały: 

− Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian w planie finansowym na rok 2020 roku 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

− Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego na 2021 rok Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

 
 

V. Informacje finansowe 
 

Pełna informacja dotycząca sytuacji finansowej Gminy Nasielsk przedstawiona została  
w Zarządzeniu Nr 34/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie przekazania 
sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk 
oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nasielsku. Poniżej zostały przedstawione jedyne najważniejsze informacje zamieszczone  
w przywołanym powyżej zarządzeniu.  
 

A. Stan finansów Gminy 
 

Najważniejsze wskaźniki opisujące stan finansów Gminy: 
1) Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:   38,16%  
2) Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:   8,62% 
3) Zadłużenie na koniec 2020 r.:      28.552.503,47 zł 
4) Wykonanie wydatków majątkowych:     9.081.273,91 zł 

 

B. Wykonanie budżetu Gminy 
 

Najważniejsze wskaźniki opisujące wykonanie budżetu Gminy: 
1) Wykonanie dochodów:       106.438.087,26 zł 
2) Udział w PIT:        16.903.690,00 zł 
3) Podatek od nieruchomości:      8.021.770,55 zł 
4) Wykonanie wydatków:       105.290.297,30 zł 
5) Wynik budżetu:        1.147.789,96 zł 
6) Dochody z majątku:       526.721,53 zł 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

Poniżej zestawione zostały informacje dotyczące wydatków majątkowych w poszczególnych 
działach budżetu Gminy Nasielsk. 
 

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  

• w rozdziale 01010 „Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi” plan wydatków majątkowych 
ustalony w wysokości 350.000,00 zł, realizacja 276.123,13 zł (78,89% planu), w tym: 
- „Budowa małych sieci wodociągowych”, plan 200.000,00 zł, realizacja 156.601,73 zł 

(78,30% planu), 
- „Modernizacja SUW w Nunie” plan 150.000,00 zł, realizacja 119.521,40 zł (79,68% planu), 

 

DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ 

• w rozdziale 60013 „Drogi publiczne wojewódzkie” wydatki majątkowe zaplanowane  
w wysokości 81.500,00 zł nie zostały zrealizowane; opracowanie dokumentacji projektowej 
ronda do realizacji w 2021 roku; 

• w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne” wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 
7.560.306,57 zł zrealizowano w wysokości 3.092.482,44 zł (40,90% planu), w tym:  
- „Przebudowa ul. Leśnej w Nasielsku”, plan 800.000,00 zł, realizacja 563.016,64 zł (70,38% 

planu), 
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- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.”, plan 101.306,57 zł, realizacja 101.306,56 
zł (100% planu), 

- „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, plan 2.850.000,00 zł, realizacja 
1.173.499,71 zł (41,18% planu), 

- „Budowa drogi gminnej łączącą ul. Elektronową z ul. Warszawską w Nasielsku”, plan 
839.000,00 zł, realizacja 39.000,00 zł (4,65% planu); realizacja w 2021 roku, 

- „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach”, plan 400.000,00 zł, realizacja 387.691,72 zł 
(96,92% planu),  

- „Przebudowa ulicy Wiejskiej”, plan 700.000,00 zł, realizacja 404.229,94 (57,75% planu), 
- „Przebudowa chodników gminnych”, plan 300.000,00 zł, realizacja 169.367,07 (56,46% 

planu) – kwota 18.724,68 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku 
w wykazie wydatków niewygasających, 

- „Opracowanie dokumentacji projektowej drogi gminnej relacji Chrcynno-Paulinowo”, plan 
70.000,00 zł, realizacja 70.000,00 zł (100% planu) zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady 
Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających, 

- „Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, plan 1.500.000,00 zł, realizacja 
184.370,80 zł (12,29% planu); wykupy gruntów w trakcie realizacji. 

 

DZIAŁ 630 TURYSTYKA 

• w rozdziale 63095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 
100.000,00 zł, realizacja 72.570,00 zł (72,57% planu); opracowanie dokumentacji projektowej 
ścieżki rowerowej zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie 
wydatków niewygasających. 

 

DZIAŁ 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA 

• w rozdziale 70005 „Gospodarka gruntami i nieruchomościami” wydatki majątkowe 
zaplanowane w wysokości 588.954,00 zł zrealizowano w wysokości 585.353,11 zł (99,39% 
planu), w tym:  
- „Zakup działki na ul. Brzozowej w Nasielsku”, plan 112.000,00 zł, realizacja 108.400,00 zł 

(96,79% planu), 
- „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1  

w Nasielsku”, plan 476.954,00 zł, realizacja 476.953,11 zł (100% planu). 
 

DZIAŁ 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA 

• w rozdziale 75023 „Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” wydatki majątkowe 
planowane w wysokości 305.250,88 zł zostały zrealizowane w wysokości 233.216,34 zł 
(76,40% planu),  w tym: 
- „Zainstalowanie platformy przyschodowej w budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, plan 

90.000,00 zł, realizacja 80.934,00 zł (89,93% planu), 
- „Montaż klimatyzacji w budynku UM” plan 200.000,00 zł, realizacja 142.803,00 zł (71,40% 

planu), 
- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 

informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” plan 15.250,88 zł, realizacja 
9.479,34 zł (62,16% planu). 

 

DZIAŁ 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA 

• w rozdziale 75404 „Komendy wojewódzkie Policji”, plan wydatków majątkowych w wysokości 
50.000,00 zł, realizacja 50.000,00 zł (100,00% planu) – dotacja na zakup samochodu dla 
Komisariatu Policji w Nasielsku, 

• w rozdziale 75412 „Ochotnicze straże pożarne” wydatki majątkowe planowane w wysokości 
260.000,00 zł zrealizowane w 100% – dotacja na zakup samochodu pożarniczego. 

 

DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE 

• w rozdziale 80104 „Przedszkola” wydatki majątkowe planowane w wysokości 3.000.000,00 zł, 
realizacja 3.000.000,00 zł (100% planu) – budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych 
Pieścirogach zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie 
wydatków niewygasających w wysokości 2.698.650,00 zł. 
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DZIAŁ 851 OCHRONA ZDROWIA 

• w rozdziale 85111 „Szpitale ogólne” plan wydatków majątkowych w wysokości 30.000,00 zł, 
realizacja 30.000,00 zł (100% planu) – dotacja dla szpitala w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 

DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA 

• w rozdziale 90001 „Gospodarka ściekowa i ochrona wód” wydatki majątkowe, plan 150.000,00 
zł, realizacja 149.659,99 zł (99,77% planu) – „Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych”, 

• w rozdziale 90004 „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” wydatki majątkowe, plan 
2.000.000,00 zł nie został zrealizowany – rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku; 
realizacja w 2021 r., 

• w rozdziale 90015 „Oświetlenie ulic, placów i dróg” wydatki majątkowe, plan 369.108,70 zł, 
realizacja 280.708,81 zł (76,05% planu), w tym:  
- „Dobudowa punktów świetlnych”, plan 150.000,00 zł, realizacja 62.622,90 zł (41,75% 

planu), 
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.”, plan 219.108,70 zł, realizacja 218.085,91 

zł (99,53% planu), 

• w rozdziale 90095 „Pozostała działalność” wydatki majątkowe, plan 563.000,00 zł, realizacja 
146.810,00 zł (26,08% planu), w tym: 
- „Budowa placu zabaw w Nasielsku”, plan 500.000,00 zł, realizacja 86.100,00 zł (17,22% 

planu) – opracowanie dokumentacji projektowej; kwota 43.111,50 zł zgodnie z Uchwałą  
Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających, 

- „Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej w Gminie Nasielsk”, plan 63.000,00 
zł, realizacja 60.710,00 zł (96,36% planu), zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady 
Miejskiej w Nasielsku w wykazie wydatków niewygasających. 

 

DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO 

• w rozdziale 92109 „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” wydatki majątkowe, plan 
98.918,19 zł, realizacja 54.174,69 zł (54,77% planu), w tym: 
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.”, plan 41.674,19 zł, realizacja 41.174,69 zł 

(98,80% planu), 
- „Opracowanie dokumentacji projektowej Nasielskiego Ośrodka Kultury wraz z rewitalizacją 

skweru”, plan 44.244,00 zł nie został zrealizowany; realizacja w 2021 r., 
- „Modernizacja świetlicy wiejskiej w Mazewie Dworskim A”, plan 13.000,00 zł, realizacja 

13.000,00 zł (100% planu), 

• w rozdziale 92116 „Biblioteki” wydatki majątkowe, plan 600.000,00 zł, realizacja 592.734,40 zł 
(98,79% planu) – dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku  
na modernizację, 

• w rozdziale 92195 „Pozostała działalność” plan wydatków majątkowych w wysokości 
100.000,00 zł nie został zrealizowany; wydatek przeznaczony na przebudowę pomnika  
w Borkowie do realizacji w 2021 r. 

 

DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA  

• w rozdziale 92601 „Obiekty sportowe” wydatki majątkowe, plan 3.058.529,61 zł, realizacja 
57.441,00 zł (1,88% planu), w tym: 
- „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, plan 2.000.000,00 zł nie został 

zrealizowany; inwestycja do realizacji w 2021 r., 
- „Wydatki w ramach funduszu sołeckiego 2020 r.”, plan 28.529,61 zł, realizacja 28.529,61 zł 

(100% planu), 
- „Przebudowa zaplecza sportowego w Cieksynie”, plan 30.000,00 zł, realizacja 28.911,39 zł 

(96,37% planu), 
- „Budowa boiska w Budach Siennickich”, plan 500.000,00 nie został zrealizowany, 
- „Budowa budynku sportowo- ekreacyjnego”, plan 500.000,00 nie został zrealizowany. 
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D. Wieloletnia prognoza finansowa 
 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2020-2033, 
ponieważ na ten okres przypada spłata zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek  
i kredytów. Przyjęta prognoza zakłada spełnienie przez Gminę Nasielsk w 2020 roku i latach 
następnych wskaźnika spłaty z art. 243 ustawy o finansach publicznych po uwzględnieniu art. 244 
ustawy o finansach publicznych. 
 

W wieloletniej prognozie finansowej planowane i realizowane są wydatki na przedsięwzięcia,  
w tym: 
1. „Budowa placu zabaw w Nasielsku” mający na celu utworzenie miejsca zabaw dla dzieci  

i młodzieży – realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 
586.100,zł zł, limit zobowiązań w wysokości 500.000,00 zł (2020 r. – 500.000,00 zł); 
opracowywana dokumentacja projektowa, kwota realizacji 86.100,00 zł (17,22% planu), kwota 
43.111,50 zł zgodnie z Uchwałą Nr XXIII/220/20 Rady Miejskiej w Nasielsku w wykazie 
wydatków niewygasających; 

2. „Rozbudowa Nasielskiego Ośrodka Kultury w Nasielsku” mający na celu poprawę oferty 
kulturalnej – realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 
6.147.477,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,00 zł (2022 r. – 3.000.000,00 zł, 
2023 r. – 3.000.000,00 zł); 

3. „Rozbudowa ośrodka zdrowia w Nasielsku” mający na celu poprawę warunków lokalowych 
pacjentów – realizacja w latach 2019-2023, łączne nakłady finansowe w wysokości 
2.100.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 2.000.000,00 zł (2022 r. – 1.000.000,00 zł, 
2023 r. – 1.000.000,00 zł); 

4. „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II w Nasielsku” mająca na celu poprawę wizerunku 
centrum miasta – realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 
4.248.793,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 4.000.000,00 zł (2020 r. – 2.000.000,00 zł, 
2021 r. – 2.000.000,00 zł); inwestycja w trakcie realizacji; 

5. „Budowa przedszkola wraz ze żłobkiem w Starych Pieścirogach” mająca na celu poprawę 
warunków lokalowych dla dzieci przedszkolnych – realizacja w latach 2019-2021, łączne 
nakłady finansowe w wysokości 6.030.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 6.000.000,00 
zł (2020 r. – 3.000.000,00 zł, 2021 r. – 3.000.000,00 zł); inwestycja w trakcie realizacji; 

6. „Przebudowa drogi gminnej ul. Wiejska” mająca na celu poprawę infrastruktury drogowej – 
realizacja w latach 2019-2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 733.000,00 zł, limit 
zobowiązań w wysokości 700.000,00 zł (2020 r. – 700.000,00 zł); inwestycja zrealizowana; 

7. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury 
drogowej – realizacja w latach 2019-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 
1.847.300,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 1.800.000,00 zł (2020 r. – 800.000,00 zł,  
2021 r. – 1.000.000,00 zł); inwestycja w trakcie realizacji; 

8. „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku” mająca na celu poprawę infrastruktury 
sportowej – realizacja w latach 2020-2021, łączne nakłady finansowe w wysokości 
4.500.000,00 zł, limit zobowiązań w wysokości 4.500.000,00 zł (2020 r. – 2.000.000,00 zł, 
2021 r. – 2.500.000,00 zł); inwestycja w trakcie realizacji. 

 

E. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego w przypadku Gminy Nasielsk jest fakultatywne i w 2020 
roku to rozwiązanie nie było u nas stosowane. Od kilku lat jest natomiast wdrożona inicjatywa 
lokalna Gminy Nasielsk, a także wyodrębniane są w budżecie Gminy środki w ramach funduszu 
sołeckiego.  
 

W ramach inicjatywy lokalnej w Gminie Nasielsk w 2020 roku zrealizowane zostały umowy  
na 13 projektów (ogólna kwota – 99.962,74 zł). W poniższej tabeli przedstawione zostało 
wyszczególnienie zadań realizowanych w 2020 roku. 
 

Lp. Zadanie 
Środki  

po stronie 
Gminy Nasielsk 

Składający wniosek 



22 

1. Poprawa infrastruktury rekreacyjno-sportowej na wsi Psucin 3.500,00 zł Mieszkańcy 

2. 
Zakup sprzętu do tenisa stołowego dla Szkoły Podstawowej  
w Popowie Borowym oraz prowadzenie zajęć z zakresu tenisa 
stołowego 

6.000,00 zł Stowarzyszenie 

3. 
Kastracja + czipowanie psów/kotów właścicielskich osób o trudnej 
sytuacji finansowej we współpracy i wskazaniach ośrodka pomocy 
społecznej 

10.000,00 zł Stowarzyszenie 

4. GNIAZDO – projekt Koła Gospodyń Wiejskich Borkowianki 14.099,99 zł Mieszkańcy 

5. „Optymiści” stawiają na naukę i rozwój 4.580,00 zł Mieszkańcy 

6. Strefa relaksu 5.300,00 zł Mieszkańcy 

7. 
„Edukacja przez zabawę: współfinansowanie zakupu dywanu 
interaktywnego wraz z zestawem gier dla Samorządowego 
Przedszkola w Starych Pieścirogach 

3.800,00 zł 
Mieszkańcy reprezentowani 

przez Radę Rodziców 

8. Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie 14.999,61 zł Stowarzyszenie 

9. 
Ujednolicenie oraz uzupełnienie oznakowania nazw ulic w Nowych 
Pieścirogach 

14.749,98 zł Mieszkańcy 

10. Zielony zakątek rekreacji we wsi Studzianki 2.993,17 zł Sołtys wraz z mieszkańcami 

11. 
Działalność wspomagająca budowę świetlicy wiejskiej w Mazewie 
Dworskim „A” 

4.680,00 zł 
Koło Gospodyń Wiejskich 

wraz z sołtysem 

12. Utalentowane Maluchy 9.260,00 zł Mieszkańcy 

13. Czysty Las 5.999,99 zł 
Stowarzyszenie i radny 

Rady Miejskiej w Nasielsku 

W 2020 roku nastąpiło również rozstrzygnięcie odnośnie realizacji wniosków o inicjatywę lokalną 
na rok 2021 (6 projektów na kwotę 50.000 zł). 
 

W ramach funduszu sołeckiego Gminy Nasielsk w 2020 roku wykonane wydatki wyniosły 
1.051.465,42 zł, kwota ta pozwoliła na zrealizowanie 117 zadań. Poniższa tabela zawiera 
informacje o realizacji zadań w ramach funduszu sołeckiego w poszczególnych sołectwach Gminy 
Nasielsk w 2020 roku.  
 

Lp 
Nazwa 
sołectwa 

Nazwa zadania Wykonawca 
Zaplanowane 

wydatki 
Wartość 

zamówienia 
Faza 

inwestycji 

1. Aleksandrowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.,  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
10.046,83 zł 10.046,83 zł zrealizowano 

2. Andzin 

Zakup bramek do piłki nożnej  
i koszykowej na działkę nr 132 

Romi Sport Producent sprzętu 
sportowego Roman Jankowski ul. 
Kościelna 42, 05-252 Dąbrówka 

5.000,00 zł 4.555,00 zł zrealizowano 

Zakup wyposażenia na plac zabaw 
Tribecco Magdalena Kozłowska,  

Wyrów 7A, 62-820 Stawiszyn 
11.170,86 zł 10.968,00 zł zrealizowano 

Utwardzenie miejsca pod boisko na 
działce nr 132 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

6 000,00 zł 6 000,00 zł zrealizowano 

3. Borkowo 

Uporządkowanie działki nr 8/5  
na miejsce spotkań 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

8.457,15 zł 8.457,15 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
8.457,14 zł 8.457,14 zł zrealizowano 

4. Broninek Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
13.183,82 zł 13.183,82 zł zrealizowano 

5. 
Budy 

Siennickie 
Oczyszczanie rowów przy drogach 
gminnych we wsi Budy Siennickie 

STANBET Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno-Handlowo-Usługowe 
Stanisław Borzym Budy Siennickie 

17, 05-190 Nasielsk 

16.956,68 zł 16.956,68 zł zrealizowano 

6. 
Cegielnia 
Psucka 

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej  
nr 397 

CJB Cezary Borzym Budy 
Siennickie 17 05-190 Nasielsk 

18.652,35 zł 18.652,35 zł zrealizowano 

7. Chechnówka 

Szerzenie idei samorządowej poprzez 
szkolenie mieszkańców sołectwa 

Przewóz Osób Krzysztof 
Zasadziński ul. Poniatowskiego 35 

05-190 Nasielsk 
7.000,00 zł 7.000,00 zł zrealizowano 

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań 
wiejskich 

Przedsiębiorstwo Obrotu Hurtowego 
"OŁER" ul. Piwna 1, 59-216 Kunice 

4.869,68 zł 

1.459,68 zł zrealizowano 

Przedsiębiorstwo Produkcyjno- 
Usługowo-Handlowe VIT 

Magdalena Chłodnicka Żurki 50 A, 
62-700 Turek 

3.410,00 zł zrealizowano 
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8. Chlebiotki Dobudowa oświetlenia ulicznego 
RE Solar Energy Power Sp. z o.o. 

ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 
Szczecin 

11.954,46 zł 11.954,46 zł zrealizowano 

9. Chrcynno 

Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
15.422,99 zł 15.422,99 zł zrealizowano 

Uzupełnienie oświetlenia ulicznego 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
2.000,00 zł 2.000,00 zł zrealizowano 

10. Cieksyn 
Przebudowa zaplecza socjalno-

szatniowego przy boisku w Cieksynie 

Firma Handlowo-Usługowa 
"SENBUD" Marek Sencerz  

ul. Czarnieckiego 29, 05-080 
Izabelin 

28.529,61 zł 28.529,61 zł zrealizowano 

11. Czajki 

Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
11.310,99 zł 11.310,99 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
2.000,00 zł 2.000,00 zł zrealizowano 

12. Dąbrowa Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
9.283,78 zł 9.283,78 zł zrealizowano 

13. Dębinki 

Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
11.263,23 zł 11.263,23 zł zrealizowano 

Wykonanie tablicy informacyjnej 
sołectwa Dębinki 

SEBLINE Sebastian Pięta Tomice, 
ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew 

2.000,00 zł 1.952,70 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

TECH-EXPERT Jacek Górecki  
05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 

7.000,00 zł 

4.981,50 zł zrealizowano 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
2.000,00 zł zrealizowano 

14. Dobra Wola 

Remont dróg gminnych 

ROBOTY ZIEMNE Radosław 
Chmurski Siennica, ul. Akacjowa 4 

05-190 Nasielsk 
4.752,31 zł 

1.700,00 zł zrealizowano 

ROBOTY ZIEMNE Radosław 
Chmurski Siennica, ul. Akacjowa 4 

05-190 Nasielsk 
3.050,00 zł zrealizowano 

Zakup namiotu wraz z wyposażeniem  
na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 

Firma Handlowa Mirpol Emil Dudzik 
ul. Ciasna 3, 35-323 Rzeszów 

10.000,00 zł 

4.046,58 zł zrealizowano 

INTER_SOFT Piotr Kaczmarczyk  
ul. Św. Wojciecha 3, 05-190 

Nasielsk 
2.668,00 zł zrealizowano 

WIN-BUD ul. Warszawska 67/69, 
05-190 Nasielsk 

216,20 zł zrealizowano 

Namix Sebastian Zielski ul. Szarych 
Szeregów 3, 05-110 Jabłonna 

3.040,00 zł zrealizowano 

15. 
Głodowo 
Wielkie 

Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
2.310,99 zł 2.310,99 zł zrealizowano 

Wykonanie przepustu na drodze gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
1.000,00 zł 1.000,00 zł zrealizowano 

Zakup mebli cateringowych na potrzeby 
zebrań wiejskich 

Namix Sebastian Zielski ul. Szarych 
Szeregów 3, 05-110 Jabłonna 

6.000,00 zł 4.082,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
4.000,00 zł 4.000,00 zł zrealizowano 

16. 
Jackowo 
Dworskie 

Wykonanie wiaty przystankowej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
4.500,00 zł 4.500,00 zł zrealizowano 

Remont świetlicy wiejskiej 
MP-BUD Marek Popielarski  

ul. Zwycięstwa 28, 05-150 Świercze 
12.456,68 zł 12.456,68 zł zrealizowano 

17. 
Jackowo 

Włościańskie 

Umieszczenie lustra drogowego przy 
drodze gminnej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

1.500,00 zł 1.500,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz  
z opracowaniem dokumentacji 

projektowej 

TECH-EXPERT Jacek Górecki  
05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 

12.701,22 zł 

3.963,00 zł zrealizowano 

Bogdan Wieczorek 05-191 Nasielsk 
Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 

8.733,00 zł zrealizowano 

18. Jaskółowo 

Montaż 2 szt. spowalniaczy na drodze 
gminnej 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
i Drogowe Marek Cieśliński 

Wymysły ul. Limonkowa 18, 05-180 
Pomiechówek 

6.000,00 zł 

1.230,00 zł zrealizowano 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

3.500,00 zł zrealizowano 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

1.270,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
9.812,10 zł 9.778,50 zł zrealizowano 
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19. Kątne 

Zakup i montaż lampy solarnej 
oświetlenia ulicznego 

RE Solar Energy Power Sp. z o.o. 
ul. Krzywoustego 22/6 70-314 

Szczecin 
12.000,00 zł 12.000,00 zł zrealizowano 

Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
5.931,69 zł 5.931,69 zł zrealizowano 

20. Kędzierzawice Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
12.632,73 zł 12.632,73 zł zrealizowano 

21. Konary 
Zakup i montaż latarni solarnych 

ulicznych 

Przedsiębiorstwo Handlowo-
Usługowe Konary-Ogrody Marek 

Rudnik Konary 45, 05-191 Nasielsk 
12.844,69 zł 12.844,69 zł zrealizowano 

22. Kosewo 
Zagospodarowanie i uporządkowanie 

działki wiejskiej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
23.612,18 zł 23.612,18 zł zrealizowano 

23. Krogule 

Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
12.794,70 zł 12.794,70 zł zrealizowano 

Montaż luster na skrzyżowaniu dróg 
gminnych 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

2.000,00 zł 2.000,00 zł zrealizowano 

24. 
Krzyczki- 
Żabiczki 

Renowacja i utwardzenie poboczy dróg 
gminnych 

INFRASTRUKTURA BUD-59 
Spółka z o.o. 

13.000,00 zł 12.999,99 zł zrealizowano 

Wykonanie tabliczek do posesji  
na terenie sołectwa 

SOLO Krzysztof Ostaszewski 183,82 zł 183,82 zł zrealizowano 

25. 
Krzyczki- 
Pieniążki 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
13.438,17 zł 13.222,50 zł zrealizowano 

26. 
Krzyczki 
Szumne 

Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
10.258,79 zł 10.258,79 zł zrealizowano 

27. Lelewo 

Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
10.000,00 zł 10.000,00 zł zrealizowano 

Opracowanie organizacji ruchu  
na drodze gminnej 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
i Drogowe Marek Cieśliński 

Wymysły ul. Limonkowa 18, 05-180 
Pomiechówek 

1.500,00 zł 1.476,00 zł zrealizowano 

Wykonanie progu zwalniającego  
na drodze gminnej 

KaBa Brukarstwo Leszek Kaczyński 
ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk 

3.294,70 zł 2.999,99 zł zrealizowano 

28. Lorcin 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
5.000,00 zł 5.000,00 zł zrealizowano 

Zakup wyposażenia na potrzeby zebrań 
wiejskich sołectwa 

PatTent ul. Biała 14, 05-800 
Pruszków 

9.964,27 zł 

5.756,40 zł zrealizowano 

WIN-BUD ul. Warszawska 67/69, 
05-190 Nasielsk 

3.619,00 zł zrealizowano 

29. Lubomin 

Wykonanie oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
9.717,00 zł 9.717,00 zł zrealizowano 

Zagospodarowanie terenu gminnego 
oraz wskazanie granic działki 

Pracownia Geodezyjna GEO-
CENTR Dariusz Staniszewski 

Wiśniewo 41, 06-521 Wiśniewo 
4.017,91 zł 

1.000,00 zł zrealizowano 

Transpit Usługi Transportowe Anna 
Wietecka Lubomin 51, 05-190 

Nasielsk 
3.017,87 zł zrealizowano 

30. Lubominek 

Wykonanie wiaty przystankowej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
4.500,00 zł 4.500,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
RE Solar Energy Power Sp. z o.o. 

ul. Krzywoustego 22/6 70-314 
Szczecin 

6.903,37 zł 6.900,00 zł zrealizowano 

31. Malczyn 

Zakup i montaż bariery energochłonnej 
przy drodze gminnej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

3.000,00 zł 3.000,00 zł zrealizowano 

Niwelacja terenu działki gminnej nr 60 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
5.929,47 zł 5.929,47 zł zrealizowano 

Dobudowa lamp oświetleniowych 
ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 
2.000,00 zł 2.000,00 zł zrealizowano 

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie 
BUD-MAR Marcin Myśliński Stare 
Pieścirogi ul. Kolejowa 6, 05-191 

Nasielsk 
2.000,00 zł 2.000,00 zł zrealizowano 

32. 
Mazewo 

Dworskie A 
Wykonanie instalacji elektrycznej i 

sanitarnej w świetlicy wiejskiej 

Przedsiębiorstwo Usług 
Elektroinstalacyjnych  

i Remontowych "DAMIX"  
ul. Kościuszki 128, 05-190 Nasielsk 17.465,38 zł 

12.550,00 zł zrealizowano 

Usługi Remontowo-Budowlane 
Leszek Nawrocki ul. Piłsudskiego 

12/16C m.20, 05-190 Nasielsk 
4.915,38 zł zrealizowano 
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33. 
Mazewo 

Włościańskie 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 

Bogdan Wieczorek, 05-191 Nasielsk 
Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 

16.007,77 zł 

14.145,00 zł zrealizowano 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot, ul. Rzemieślnicza 

17/19 
1.862,77 zł zrealizowano 

Wykonanie tablicy informacyjnej 
sołectwa 

SEBLINE Sebastian Pięta Tomice, 
ul. Szkolna 10, 62-060 Stęszew 

1.500,00 zł 1.411,50 zł zrealizowano 

34. Miękoszyn 

Wykonanie szamba oraz instalacji 
kanalizacyjnej przy świetlicy 

Roboty Ziemne Produkcja Wyrobów 
Betonowych Agnieszka Czop 

Miękoszynek, ul. Polnych Kwiatów 
26, 05-191 Nasielsk 

3.000,00 zł 2 900,00 zł zrealizowano 

Zakup i montaż kontenera 
gospodarczego-świetlicy 

Firma Handlowo-Usługowa 
SENBUD Marek Sencerz  

ul. Czarnieckiego 29, 05-080 
Izabelin 

12.000,00 zł 11.500,50 zł zrealizowano 

Remont świetlicy wiejskiej 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa w Mławie ul. Nowa 40, 

06-500 Mława 
5.348,02 zł 

2.888,02 zł zrealizowano 

Eurodom-Inwestycje Sp. z o.o. 
Sp.k., Jarosław Zdunek ul. 

Belgradzka 4/64, 02-793 Warszawa 
2.460,00 zł zrealizowano 

35. Miękoszynek Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
15.091,45 zł 15.067,50 zł zrealizowano 

36. Młodzianowo Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
10.131,62 zł 10.131,62 zł zrealizowano 

37. Mogowo 

Montaż lustra na skrzyżowaniu dróg 
gminnych 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

1.000,00 zł 1.000,00 zł zrealizowano 

Modernizacja drogi gminnej w Mogowie 
INFRASTRUKTURA BUD-59 

Spółka z o.o. 
40.543,87 zł 40.543,87 zł zrealizowano 

38. 
Mokrzyce 
Dworskie 

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz  
z opracowaniem dokumentacji 

projektowej 

Bogdan Wieczorek, 05-191 Nasielsk 
Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 

8.000,00 zł 7.999,99 zł zrealizowano 

Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie 
BUD-MAR Marcin Myśliński Stare 
Pieścirogi ul. Kolejowa 6, 05-191 

Nasielsk 
1.538,13 zł 1.500,00 zł zrealizowano 

39. 
Mokrzyce 

Włościańskie 

Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
2.640,32 zł 2.640,32 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego wraz  
z opracowaniem dokumentacji 

projektowej 

TECH-EXPERT Jacek Górecki  
05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 

8.000,00 zł 7.995,00 zł zrealizowano 

40. Morgi 

Wykonanie ogrodzenia działki gminnej  
nr 110 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

14.795,81 zł 14.795,81 zł zrealizowano 

Wytyczenie przez geodetę działki nr 110 
Pracownia Geodezyjna "GEO-
CENTR" Dariusz Staniszewski,  

06-521 Wiśniewo 41 
1.000,00 zł 1.000,00 zł zrealizowano 

Montaż i demontaż iluminacji 
świątecznych na słupach 

oświetleniowych 

TECH-EXPERT Jacek Górecki  
05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 

1.500,00 zł 1.500,00 zł zrealizowano 

41. Nowa Wieś 
Wykonanie chodnika przy drodze 

gminnej 
"KaBa" Leszek Kaczyński  

ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk 
21.958,90 zł 21.958,89 zł zrealizowano 

42. Nowa Wrona Remont drogi gminnej 
ROBOTY ZIEMNE Radosław 

Chmurski Siennica, ul. Akacjowa 4, 
05-190 Nasielsk 

11.954,46 zł 11.954,46 zł zrealizowano 

43. 
Nowe 

Pieścirogi 

Wykonanie chodnika na ul. Diamentowej 
"KaBa" Leszek Kaczyński  

ul. Piaskowa 36, 05-190 Nasielsk 
22.991,70 zł 22.991,70 zł zrealizowano 

Zakup dywanu interaktywnego dla 
Przedszkola w Starych Pieścirogach 

"INTER-SOFT" Piotr Kaczmarczyk 
ul. Św. Wojciecha 3, 05-190 

Nasielsk 
3.000,00 zł 3.000,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego  
(ul. Onyksowa i ul. Kolejowa) 

ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o.  
81-855 Sopot ul. Rzemieślnicza 

17/19 13.400,00 zł 

4.299,99 zł zrealizowano 

Bogdan Wieczorek, 05-191 Nasielsk 
Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 13a 

9.100,00 zł zrealizowano 

Zakup stołów i krzeseł na potrzeby 
spotkań wiejskich 

Gminna Spółdzielnia Samopomoc 
Chłopska ul. Warszawska 15/17, 

05-190 Nasielsk 
3.000,00 zł 2.992,00 zł zrealizowano 

44. Nowiny Remont drogi gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
10.343,57 zł 10.343,57 zł zrealizowano 

45. Nuna Wykonanie wiaty przystankowej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
20.051,27 zł 20.051,27 zł zrealizowano 
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46. Paulinowo 
Nawiezienie drogi tłuczniem  
i wyrównanie drogi gminnej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

18.864,31 zł 18.864,31 zł zrealizowano 

47. Pianowo Remont świetlicy wiejskiej 

"DKART" Damian Kanigowski 
Winniki 33, 05-190 Nasielsk 

16.490,37 zł 
12.490,00 zł zrealizowano 

"DKART" Damian Kanigowski 
Winniki 33, 05-190 Nasielsk 

4.000,37 zł zrealizowano 

48. Pniewo Dobudowa oświetlenia ulicznego 

TECH-EXPERT Jacek Górecki  
05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 

12.124,03 zł 

5.596,50 zł zrealizowano 

Bogdan Wieczorek, 05-191 Nasielsk 
Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 

6.519,00 zł zrealizowano 

49. 
Pniewska 

Górka 

Wykonanie progów zwalniających  
na drodze gminnej 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
i Drogowe Marek Cieśliński 

Wymysły ul. Limonkowa 18, 05-180 
Pomiechówek 

7.500,00 zł 

1.230,00 zł zrealizowano 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

6.000,00 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
6.955,57 zł 6.779,99 zł zrealizowano 

50. 
Popowo 
Borowe 

Zagospodarowanie terenu gminnego  
na działce nr 71/1 w Popowie Borowym 

SOLO Krzysztof Ostaszewski 
Popowo Borowe 47, 05-190 

Nasielsk 
17.186,04 zł 17.186,04 zł zrealizowano 

Zakup pomocy dydaktycznej dla szkoły  
w Popowie Borowym 

CEZ-WAW Sp. z o.o.  
ul. Słomińskiego 1 lok. 42, 00-204 

Warszawa 
1.000,00 zł 1.000,00 zł zrealizowano 

51. 
Popowo 
Południe 

Remont świetlicy wiejskiej w Popowie 
Borowym 

- 11.912,07 zł - 
nie 

zrealizowano 

52. 
Popowo 
Północ 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
RE Solar Energy Power Sp. z o.o. 

ul. Krzywoustego 22/6, 70-314 
Szczecin 

12.420,77 zł 11.964,16 zł zrealizowano 

53. Psucin 

Remont dróg gminnych 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
11.721,95 zł 11.721,95 zł zrealizowano 

Wykonanie progu zwalniającego  
na ul. Lipowej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

3.000,00 zł 3.000,00 zł zrealizowano 

Zakup wyposażenia do remizy 
strażackiej OSP 

PPHU ARO Arkadiusz Leśniewski 
ul. Słoneczna 118/1, 98-331 Nowa 

Brzeźnica 

8.000,00 zł 

3.049,00 zł zrealizowano 

ALWO Łukasz Wosik Kolonia 
Zawada ul. Główna 5, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki 
2.186,00 zł zrealizowano 

STYROBUD-GÓRNO Radomski 
Piotr Pańska 79, 36-051 Górno 

1.318,50 zł zrealizowano 

TOPSLIM Zamojska 139, 23-400 
Biłgoraj 

1.105,00 zł zrealizowano 

54. Ruszkowo 

Remont świetlicy wiejskiej 
Usługi Remontowo-Budowlane 
Mirosław Turadek Soboklęszcz  

06-440 Gąsocin 
7.470,75 zł 7.470,75 zł zrealizowano 

Wykonanie szamba przy świetlicy 
wiejskiej 

Usługi Remontowo-Budowlane 
Mirosław Turadek Soboklęszcz  

06-440 Gąsocin 
3.000,00 zł 3.000,00 zł zrealizowano 

55. Siennica 
Wykonanie chodnika w Siennicy przy 

drodze gminnej 
ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 

Nasielsk 
22.721,95 zł 22.721,95 zł zrealizowano 

56. Słustowo 
Modernizacja świetlicy wiejskiej  

w Mazewie Dworskim 

Usługi Remontowo-Budowlane 
Leszek Nawrocki ul. Piłsudskiego 

12/16C m.20, 05-190 Nasielsk 
12.208,81 zł 

4.984,62 zł zrealizowano 

MIX-ART. Usługi Ogólnobudowlane 
Paweł Urbiak ul. Piaskowa 16b,  

05-190 Nasielsk 
7.224,19 zł zrealizowano 

57. 
Stare 

Pieścirogi 

Zakup kosiarki 

A-ZET Sklep i Serwis Sprzętu 
Ogrodniczo-Leśnego Robert 

Kręźlewicz 05-100 Nowy Dwór 
Mazowiecki ul. Targowa, paw.15, 

Targowisko Miejskie 

1.700,00 zł 1.650,00 zł zrealizowano 

Montaż 2 szt. progów zwalniających  
na ul. Wrzosowej 

Przedsiębiorstwo Ogólnobudowlane 
i Drogowe Marek Cieśliński 

Wymysły ul. Limonkowa 18, 05-180 
Pomiechówek 

7.000,00 zł 

1.230,00 zł zrealizowano 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

5.770,00 zł zrealizowano 

Wykonanie chodnika przy drodze 
gminnej ul. Wrzosowej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

8.105,81 zł 8.105,81 zł zrealizowano 

Zakup pomocy dydaktycznej dla 
Przedszkola w Starych Pieścirogach 

"INTER-SOFT" Piotr Kaczmarczyk 
ul. Św. Wojciecha 3, 05-190 

Nasielsk 
3.000,00 zł 3.000,00 zł zrealizowano 
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Dobudowa oświetlenia ulicznego  
na ul. Baśniowej 

EnbeW Technika energetyczna  
ul. Szafirowa 13A, Nowe Pieścirogi  

05-191 Nasielsk 
20.000,00 zł 20.000,00 zł zrealizowano 

58. Studzianki 

Wykonanie dokumentacji projektowej 
wewnętrznej instalacji gazowej świetlicy 

wiejskiej 

EMICO Emilia Suchecka Technika 
Sanitarna, Unin 81, 08-400 Garwolin 

2.700,00 zł 2.700,00 zł zrealizowano 

Remont świetlicy wiejskiej 
PK-BUD Piotr Krawczyk Studzianki 

224E, 05-191 Nasielsk 
7.626,00 zł 7.626,00 zł zrealizowano 

Zakup pieca gazowego oraz materiałów 
do wykonania instalacji gazowej świetlicy 

wiejskiej 

PERFEKT INSTAL S.C. Hurtownia 
Instalacyjno-Sanitarna Dziekanów 
Nowy, ul. Kolejowa 372 C, 05-092 

Łomianki 

10.000,00 zł 10.000,00 zł zrealizowano 

Wykonanie instalacji gazowej świetlicy 
wiejskiej 

H2O Usługi Hydrauliczne Dariusz 
Kulesza Cegielnia Psucka 198,  

05-190 Nasielsk 
1.000,00 zł 1.000,00 zł zrealizowano 

Zakup materiałów na remont świetlicy 
wiejskiej 

SANIBUD Sp. z o.o.  
ul. Warszawska 57, 05-190 Nasielsk 

7.118,83 zł 

733,49 zł zrealizowano 

Niedźwiedź -Sanit Sp.J. Hurtownia 
hydrauliczna ul. Bohaterów Modlina 
2H, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki 

6.276,16 zł zrealizowano 

59. Toruń Dworski Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
14.243,61 zł 14.145,00 zł zrealizowano 

60. 
Toruń Dworski 

2 
Remont drogi gminnej 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

11.318,58 zł 11.318,58 zł zrealizowano 

61. Wągrodno 

Remont w świetlicy wiejskiej 
Usługi Remontowo Budowlane 
Marcin Borzyński Wągrodno 8,  

05-190 Nasielsk 
7.505,55 zł 7.505,55 zł zrealizowano 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 
Bogdan Wieczorek, 05-191 Nasielsk 

Nowe Pieścirogi ul. Szafirowa 
5.000,00 zł 4.428,00 zł zrealizowano 

62. Wiktorowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 
TECH-EXPERT Jacek Górecki  

05-190 Nasielsk ul. Czereśniowa 19 
11.657,72 zł 11.657,72 zł zrealizowano 

63. Winniki 

Wykonanie wiaty przystankowej wraz  
z kostką brukową 

ZGKiM, ul. Płońska 43, 05-190 
Nasielsk 

5.046,83 zł 5.046,83 zł zrealizowano 

Remont świetlicy w Mazewie Dworskim 
Mix-ART. Usługi Ogólnobudowlane 

Paweł Urbiak ul. Piaskowa 16b,  
05-190 Nasielsk 

5.000,00 zł 5.000,00 zł zrealizowano 

64. Zaborze Modernizacja drogi gminnej 
INFRASTRUKTURA BUD-59 

Spółka z o.o. 
15.812,10 zł 15.812,10 zł zrealizowano 

65. Żabiczyn Remont świetlicy wiejskiej 
Usługi Ogólnobudowlane STYL-

BUD Sławomir Żbikowski  
ul. W. Jagiełły 18, 05-190 Nasielsk 

15.261,01 zł 15.261,01 zł zrealizowano 

    
1.070.051,29 

zł 
1.051.465,42 

zł 
- 

 
 

VI. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Szczegółowa informacja na temat stanu mienia komunalnego Gminy Nasielsk została 
przedstawiona w Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 34/21 Burmistrza Nasielska z dnia 23 marca 
2021 r. w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji  
o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko-
Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku. W poniższej tabeli przedstawione zostały 
najważniejsze informacje dotyczące stanu mienia komunalnego.  
 

Wyszczególnienie 
Wartość brutto majątku 

na koniec 2019 r. 
Wartość brutto majątku 

 na koniec 2020 r. 
Zmiana wartości 

Jednostki budżetowe 

Majątek trwały 
 

197.225.883,73 201.969.224,20 
-7.287.457,72 

+12.030.798,19 

Instytucje kultury 

Majątek trwały 1.568.874,15 2.509.025,96 +940.151,81 

Razem 

Majątek trwały razem 
 

198.794.757,88 204.478.250,16 
-7.287.457,72 

+12.970.950,00 
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Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2020 z tytułu wykonywanych praw własności  
i innych: 
 

• czynsz dzierżawny – 210.187,07 zł 

• zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości – 96.575,61 zł 

• czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych – 755.227,31 zł 

• wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa 
użytkowania wieczystego nieruchomości 

 
– 499.121,83 zł 

• przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego 
osobom fizycznym w prawo własności 

 
– 27.599,70 zł 

 

Pozostałe informacje dotyczące mienia komunalnego w 2020 roku znajdują się w rozdziale  
IX. Gospodarka nieruchomościami, ochrona zabytków, ład przestrzenny. 
 
 

VII. Gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna, 
infrastruktura techniczna, inwestycje  
 

Wśród najważniejszych elementów determinujących rozwój jednostek samorządu terytorialnego, 
będących realizacją zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, znajdują się 
warunki życia codziennego mieszkańców, rozumiane w kontekście m.in. lokalnej gospodarki 
mieszkaniowej, istniejącej infrastruktury społecznej i technicznej oraz realizowanych inwestycji 
poprawiających aktualny stan. 
 

A. Gospodarka mieszkaniowa 
 

Podstawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk: 

• „Wieloletni programem gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 
2020-2024” stanowiący załącznik do Uchwały Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
28 listopada 2019 roku.  
Program ten został zmieniony w 2020 r. – Uchwałą Nr XVI/145/20 z dnia 22 kwietnia 2020 r. 
na wniosek radnych grupy radnych Rady Miejskiej w Nasielsku ze względu na czynnik 
społeczny (zmiana w zakresie czynników podwyższających stawkę bazową czynszu dla  
I i II strefy położenia budynków) 

• „Zasadami wynajmowania lokali mieszkalnych wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
gminy Nasielsk” stanowiące załącznik do Uchwały Nr XVI/144/20 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 22 kwietnia 2020 roku.  

Zarządzanie  
Zarządcą mieszkaniowego zasobu Gminy Nasielsk jest Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe  
Sp. z o.o. (NBM).  
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o.: 

• zarządza 12 budynkami komunalnymi – mieszkalnymi, 

• zarządza: 

− budynkiem Urzędu Miejskiego w Nasielsku, 

− 7 budynkami świetlic wiejskich, 

− 4 budynkami zlewni mleka, 

− 7 budynkami remiz ochotniczych Straży Pożarnych, 

• administruje 43 wspólnotami mieszkaniowymi. 
 

Remonty 
Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. w 2020 roku w administrowanych zasobach 
wykonało: 

• prace remontowe w budynkach wspólnot mieszkaniowych: 

− w 10 budynkach prace elewacyjne, 

− w 3 budynkach remonty klatki schodowej, 

− w 10 budynkach wymianę dachu lub obróbek blacharskich, 
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− w 3 budynkach wymianę instalacji elektrycznych części wspólnych, 

− w 5 budynkach prace hydrauliczne, 

− w 3 budynkach wymianę stolarki okiennej, 

• prace remontowe w budynkach gminnych: 

− w 1 budynku remont klatki schodowej, 

− w 2 budynkach remont dachu, 

• prace remontowe w lokalach w budynkach gminnych: 

− w 9 lokalach wymianę instalacji elektrycznej, 

− w 2 lokalach wymianę instalacji gazowej, 

− w 2 lokalach wymianę stolarki okiennej. 
 

W lokalach mieszkalnych stanowiących własność Gminy Nasielsk w 2020 roku powierzono  
NBM wykonanie prac remontowych na kwotę 52.149,76 zł.  
 

W 2020 roku Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o. o. nie przekazało do użytkowania 
nowych inwestycji. 
 

Mieszkaniowy zasób 
Mieszkaniowy zasób Gminy Nasielsk – 195 lokali mieszkalnych, w tym: 

• 10 lokali socjalnych, 

• 2 lokale tymczasowe. 
 

Liczba osób zamieszkujących w 2020 r. w lokalach wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu 
Gminy Nasielsk – 274. 
 

Dochody, zaległości 

• Suma dochodów z tytułu czynszów za lokale komunalne w 2020 roku – 80.1335,12 zł 
(czynsze, bezumowne, media, śmieci WM). 

 

• Łączna kwota zaległości wobec Gminy Nasielsk (stan na dzień 31.12.2020 r.) z tytułu 
użytkowania lokali z mieszkaniowego zasobu Gminy Nasielsk – 517.089,13 zł (czynsze, 
bezumowne, media, śmieci WM). 

 

Przydział lokali 
W 2020 roku przydział lokali przedstawiał się następująco: 

• 6 lokali mieszkalnych z listy na czas nieoznaczony, 

• 8 lokali z listy socjalnej, 

• 2 lokale tymczasowe.  
 

Listy oczekujących 
Corocznie tworzone są i aktualizowane listy osób oczekujących na lokale na czas nieoznaczony, 
socjalne i na zamianę. Przydział lokali odbywa się zgodnie z ustalonymi listami, m.in. z chwilą 
pozyskania lokali mieszkalnych w związku ze zdaniem przez dotychczasowych najemców. 
 

Na dzień 31.122020 roku lista osób oczekujących na otrzymanie lokalu:  

• lokale na czas nieoznaczony  – 44 wnioski 

• lokale socjalne    – 12 wniosków 

• lokale do zamiany   – 5 wniosków 
 

Sprzedaż lokali 
W 2020 roku sprzedano 20 poniżej wymienionych lokali mieszkalnych (w tym: 19 w Nasielsku oraz 
1 w Cieksynie): 

• lokal mieszkalny nr 2 ul. Sportowa 12A, 

• lokal mieszkalny nr 3 ul. Sportowa 12A 

• lokal mieszkalny nr 6 ul. Sportowa 8, 

• lokal mieszkalny nr 2 ul. Rynek 22, 

• lokal mieszkalny nr 2 ul. Starzyńskiego 4A 
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• lokal mieszkalny nr 3 ul. Kilińskiego 29A, 

• lokal mieszkalny nr 6 ul. Rynek 13/15, 

• lokal mieszkalny nr 5 ul. Garbarska 7, 

• lokal mieszkalny nr 11 ul. Starzyńskiego 3, 

• lokal mieszkalny nr 5 ul. Rynek 4, 

• lokal mieszkalny nr 2 ul. Warszawska 25, 

• lokal mieszkalny nr 5 ul. Rynek 13/15, 

• lokal mieszkalny nr 4 ul. Elektronowa 8/10, 

• lokal mieszkalny nr 1 ul. Rynek 29, 

• lokal mieszkalny nr 9 ul. Sportowa 4B, 

• lokal mieszkalny nr 3 ul. Sportowa 6, 

• lokal mieszkalny nr 7 ul. Sportowa 8, 

• lokal mieszkalny nr 6 ul. Sportowa 10, 

• lokal mieszkalny nr 15 ul. Warszawska 25, 

• lokal mieszkalny nr 3 Cieksyn, ul. Spacerowa 9. 
 

Dodatek mieszkaniowy 

• Liczba świadczeń udzielonych przez Gminę Nasielsk mieszkańcom w ramach pomocy 
finansowej w formie dodatku mieszkaniowego      – 612 świadczeń 

• Kwota najwyższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego    – 598,22 zł 

• Kwota najniższego wypłaconego dodatku mieszkaniowego    – 76,31 zł 

• Łączna kwota wypłaconych w 2020 roku dodatków mieszkaniowych   – 121.588,28 zł 
 

B. Infrastruktura społeczna 
 

Placówki oświatowo-opiekuńcze: 

• 2 publiczne szkoły ponadpodstawowe  

• 7 publicznych szkół podstawowych i 1 niepubliczna szkoła podstawowa 

• 2 publiczne przedszkola i 2 niepubliczne przedszkola 

• 1 żłobek miejski (w tym samym budynku, co Samorządowe Przedszkole w Nasielsku) 
 

Pozostałe usługi: 

• Urząd Miejski w Nasielsku 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (zlokalizowany w tym samym budynku, co Urząd Miejski 
w Nasielsku) 

• Klub Senior+ 

• Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (zlokalizowane w tym samym budynku,  
co Samorządowe Przedszkole w Nasielsku oraz Żłobek Miejski) 

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku Filia w Cieksynie 

• Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku Filia w Starych Pieścirogach 

• Nasielskie Budownictwo Mieszkaniowe Sp. z o.o. 

• Nasielski Ośrodek Kultury 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Nasielsku 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Przychodnia w Starych 
Pieścirogach 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Filia w Cieksynie 

• Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku Poradnia Terapii Uzależnień  
w Nasielsku 

• Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 
 

Rekreacja i wypoczynek: 

• place zabaw, w tym: 

− w otwartej przestrzeni publicznej  – 5 

− na terenach szkół i przedszkoli  – 9 
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Obiekty sportowe: 

• Stadion Miejski w Nasielsku: boisko piłkarskie – płyta główna oraz boisko piłkarskie – płyta 
boczna  

• Hala Sportowa w Nasielsku przy Szkole Podstawowej Nr 1 w Nasielsku 

• „Moje boisko Orlik-2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku – boisko piłkarskie oraz 
boisko wielofunkcyjne  

• teren rekreacyjno-sportowy w Starych Pieścirogach – plac zabaw, skatepark, boisko sportowe 
(koszykówka, siatkówka, kort tenisowy), boisko do siatkówki plażowej 

• Otwarta Strefa Aktywności w Nasielsku  

• Otwarta Strefa Aktywności w Cieksynie 

• 7 sal gimnastycznych przy szkołach podstawowych podległych Gminie Nasielsk 

• siłownia zewnętrzna (Nasielsk ul. Płońska) 

• w okresie zimowym: lodowisko (na obiekcie „Orlik”) 
 

Ważnymi składowymi infrastruktury społecznej są również remizy Ochotniczych Straży Pożarnych 
(7), a także świetlice wiejskie i miejsca integracji tworzone w sołectwach na terenie Gminy Nasielsk 
m.in. przy udziale środków w ramach funduszu sołeckiego lub inicjatywy lokalnej. 
 

C. Infrastruktura techniczna 
 

Infrastruktura drogowa 
Liczba dróg wojewódzkich na terenie Gminy Nasielsk – 3. 
 

Liczba dróg powiatowych na terenie Gminy Nasielsk – 15. 
 

Liczba kilometrów dróg gminnych – 295 km. 
 

Bieżącym i zimowym utrzymaniem dróg gminnych na terenie Gminy Nasielsk zajmuje się Zarząd 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (ZGKiM). 
 

Podczas akcji zima 2020 na 150 km dróg wykorzystano: 

• 190 ton piasku  

• 85 ton soli drogowej 
 

Na bieżące utrzymanie dróg wykorzystano: 

• 1.980 ton tłucznia betonowego 

• 250 ton pospółki drogowej 

• 190 ton granulatu asfaltowego  
W 2020 roku wykonano cząstkowe naprawy uszkodzonej nawierzchni asfaltowej o łącznej 
powierzchni 350 m2. 
 

Wykonano profilowanie dróg gruntowych przy pomocy równiarki i walca drogowego o łącznej 
długości 230 km. 
 

Infrastruktura wodna 
Stacje uzdatniania wody na terenie Gminy Nasielsk – 5: 

• SUW Cieksyn 

• SUW Jackowo Włościańskie 

• SUW Nuna 

• SUW Psucin 

• SUW na terenie PKP 
 

Długości sieci wodociągowej dla SUW: Jackowo Włościańskie, Cieksyn i PKP 

• długość czynnej sieci magistralnej      – 3,0 km 

• długość czynnej sieci rozdzielczej – miasto     – 51,5 km 

• długość czynnej sieci rozdzielczej – wieś     – 206,2 km 

• długość czynnej sieci rozdzielczej – gmina Nowe Miasto   – 40,7 km 



32 

Razem = 301,4 km 
 

Długości sieci wodociągowej dla SUW Nuna  

• długość czynnej sieci rozdzielczej – wieś     – 49,1 km 
 

Długości sieci wodociągowej dla SUW Psucin 

• długość czynnej sieci rozdzielczej – wieś     – 46,9 km 
 

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta Nasielsk: 

• długość czynnej sieci        – 54,5 km 
 

Długość sieci wodociągowej na terenie wsi – Gmina Nasielsk: 

• długość czynnej sieci SUW: Jackowo Włościańskie, Cieksyn i PKP – 206,2 km 

• długość czynnej sieci SUW Nuna      – 49,1 km 

• długość czynnej sieci SUW Psucin      – 46,9 km  
Razem = 302,2 km 

 

Liczba przyłączy do sieci wodociągowej – Miasto i Gmina Nasielsk: 

• SUW: Jackowo Włościańskie, Cieksyn i PKP    – 4.493 szt. 

• SUW Nuna         – 465 szt. 

• SUW Psucin         – 713 szt.  
Razem = 5.671 szt. 

 

w tym liczba przyłączy do sieci wodociągowej – wieś: 

• SUW Jackowo Włościańskie SUW Cieksyn i PKP   – 2.339 szt. 

• SUW Nuna         – 465 szt. 

• SUW Psucin         – 713 szt.  
Razem = 3.517 szt. 

 

Infrastruktura kanalizacyjna 
Długości sieci sanitarnej dla oczyszczalni Nasielsk:  

• długość czynnej sieci sanitarnej – miasto     – 28,7 km 

• długość czynnej sieci sanitarnej – wieś      – 17,5 km 
Razem = 46,2 km 

 

Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej do oczyszczalni Nasielsk: 

• część miejska         – 885 szt. 

• część wiejska         – 506 szt. 
Razem = 1.391szt. 

 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków dla Gminy 
Nasielsk świadczy Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (ZGKiM) – usługi 
zarówno dla mieszkańców, jak również podmiotów gospodarczych (małych i dużych, np. zakład 
KAM-POL).  
 

W eksploatacji ZGKiM posiada: 

• 3 stacje uzdatniania wody (SUW) 

• 6 studni głębinowych 

• 2 oczyszczalnie ścieków 

• 22 przepompownie ścieków 
 

Łącznie dla 3 SUW: 

• Liczba odbiorców wody       – 5.502 

• Liczba dostawców ścieków      – 2.027 

• Wielkość wydobycia wody z 3 SUW     – 939.208 m3/rok 

• Sprzedaż wody        – 702.061 m3 

• Dopływ ścieków surowych      – 540.050 m3 

• Sprzedaż ścieków       – 349.217 m3 
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• Wielkość przyjęcia na oczyszczalnie ścieków dowożonych  – 28.000 m3/rok 
 

Woda i ścieki spełniają wszystkie normy zgodnie z decyzjami i obowiązującymi rozporządzeniami. 
Stan urządzeń i sieci wodno-kanalizacyjnej jest na bieżąco jest monitorowany i odpowiednio 
eksploatowany. Ogólny stan bardzo dobry. 
 

W 2020 roku największy remont w oczyszczalni ścieków to częściowa wymiana i naprawa 
instalacji napowietrzania ścieków, remont pomiaru azotanów oraz remont urządzenia  
do mechanicznego oczyszczania ścieków HUBER – ogólny koszt ok. 150.000,00 zł. 
 

Działalność w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę świadczy również Zakład Usług Wodnych 
w Mławie. Eksploatuje 2 stacje uzdatniania wody: SUW Psucin i SUW Nuna. 
 
SUW Psucin: 

• Liczba eksploatowanych studni głębinowych    – 2 szt. 

• Liczba odbiorców wody: 

− firmy         – 8 

− odbiorcy indywidualni      – 782 

• Wielkość wydobycia wody       – 115.000 m3/rok 

• Sprzedaż wody        – 98.479,2 m3 
 

SUW Nuna: 

• Liczba eksploatowanych studni głębinowych    – 2 szt. 

• Liczba odbiorców wody: 

− firmy         – 15 

− odbiorcy indywidualni      – 481 

• Wielkość wydobycia wody       – 109.431 m3/rok 

• Sprzedaż wody        – 77.134,5 m3 
 

Aglomeracja Nasielsk 
Uchwałą Nr XXIII/222/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie 
wyznaczenia obszaru i granic aglomeracji Nasielsk, wyznaczono aglomerację o równoważnej 
liczbie mieszkańców wynoszącej 9.806 RLM (równoważnej liczby mieszkańców) z oczyszczalnią 
ścieków zlokalizowaną na terenie Nasielska przy ul. Komunalnej 23. Uchwała ta poprzedzona była 
Uchwałą nr 20/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie 
wyznaczenia aglomeracji Nasielsk. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 1503), zmienioną Uchwałą nr 147/16 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2016 r zmieniającą uchwałę  
w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nasielsk (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 9307).  
 

Po przeprowadzeniu weryfikacji granic i obszarów aglomeracji, dokonano wyłączenia 
następujących ulic (ze względów ekonomicznych tereny te nie są wskazane do objęcia systemem 
kanalizacji sanitarnej – mieszkańcy będą korzystać z przydomowych oczyszczalni ścieków oraz ze 
zbiorników bezodpływowych): 

• Stare Pieścirogi: ul. Gen. Władysława Sikorskiego, ul. Gen. Stanisława Maczka, ul. Hubala,  
ul. Jana Zamoyskiego, ul. Piotra Wysockiego i ul. Siennicka, 

• Nasielsk: ul. Ananasowa, ul. Broninek, ul. Brzozowa, ul. Dolna, ul. Działkowa, ul. Graniczna, 
ul. Jesionowa, ul. Kokosowa, ul. Krańcowa, cześć ul. Młynarskiej, ul. Nowa, ul. Oliwkowa,  
ul. Pniewska Górka, część ul. POW, ul. Topolowa, ul. Wierzbowa. 

 

Według opisu aglomeracji Nasielsk planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej o długości 2,8 km 
w Nasielsku na ulicach: Leśnej, Ogrodowej, Cisowej, Gajowej, Grabowej, Jaworowej i Sosnowej. 
Liczba osób, które zostaną podłączone do planowanej do wykonania kanalizacji – 340 osób. 
 

Oświetlenie uliczne 
Liczba punktów oświetlenia ulicznego – 2.340 szt., w tym punktów oświetlenia LED – 156 szt. 
 

W 2020 roku liczba punktów oświetlenia ulicznego zwiększyła się o 63 szt.  
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D. Inwestycje 
 

W poniższej tabel przedstawiony został wykaz inwestycji realizowanych w 2020 roku. 
 

Lp. Nazwa zadania 
Wartość 

zamówienia, 
zakres 

Wykonawca Uwagi 

1. 
Budowa małych sieci wodociągowo-
kanalizacyjnych 

40.000,00 zł – 
kanał ul. Armii 

Krajowej 

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-
Kan, Energetycznych Handlu i Usług 
M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8, 06-400 
Ciechanów 

- 

29.762,00  zł – 
woda Kosewo 

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-
Kan, Energetycznych Handlu i Usług 
M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8, 06-400 
Ciechanów 

- 

28.092,94 zł – 
woda Kosewo 

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-
Kan, Energetycznych Handlu i Usług 
M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8, 06-400 
Ciechanów 

- 

71.701,62 zł – 
woda Krogule 

Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 
Rolnictwa, 06-500 Mława, ul. Nowa 40 

- 

34.660,00 zł – 
kanał 

ul. Piłsudskiego 

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku 
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

- 

36.000,00 zł – 
kanał 

ul. Polna 

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku 
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

- 

24.000,00 zł – 
woda 

Stare Pieścirogi 

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku 
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

- 

13.045,00 zł – 
woda 

Nowe Pieścirogi 

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku 
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

- 

14.000,00 zł – 
woda 

Pniewo 

Zarząd Gospodarki Komunalnej  
i Mieszkaniowej w Nasielsku 
ul. Płońska 43, 05-190 Nasielsk 

- 

2. 

Opracowanie dokumentacji projektowej 
oraz wykonanie robót budowlanych  
w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 
budynku żłobka i przedszkola  
w Pieścirogach Starych 

5.701.050,00 zł 
+ 

nadzór 
inwestorski 
55.000,00 zł 

NAFIBUD S.A. 
ul. Żwirki i Wigury 67 
17-100 Bielsk Podlaski 

Zadanie w trakcie  
realizacji 

3. 
Budowa drogi gminnej ul. Wiejskiej  
w Gminie Nasielsk 

394.729,94 zł + 
nadzór 

inwestorski 
9.500,00 zł 

Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, 
Kacice 26, 06-100 Pułtusk 

- 

4. 
Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, 
Gmina Nasielsk 

371.234,22 zł + 
nadzór 

inwestorski 
6.150,00 zł 

INFRASTRUKTURA BUD-59  
Sp. z o.o., 02-572 Warszawa, 
ul. Kazimierzowska 43 lok. K 

- 

5. 
Przebudowa chodnika przy drodze 
powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna 

196.000,00 zł + 
nadzór 

inwestorski 
4.000,00 zł 

BAZ-BRUK Marek Bazylewski  
ul. Gen. Osińskiego 19,  
05-190 Nasielsk 

- 

6. 
Modernizacja wybranych odcinków dróg 
gminnych 

1.211.855,68 zł 
+ nadzór 

inwestorski 
18.000,00 zł 

INFRASTRUKTURA BUD-59 
 Sp. z o.o., 02-572 Warszawa, 
ul. Kazimierzowska 43 lok. K 

- 

7. 

Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna  
w Nasielsku – część 2 – Budowa 
kanalizacji sanitarnej na ulicy Leśnej  
w Nasielsku 

506.116,64 zł + 
nadzór 

inwestorski 
9.600,00 zł 

Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-
Kan, Energetycznych Handlu i Usług 
M.M. Młyńscy ul. Śmiecińska 8, 06-400 
Ciechanów 

- 

8. Przebudowa drogi gminnej ul. Leśnej  863.925,56 zł + BAZ-BRUK Marek Bazylewski  Zadanie w trakcie 
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w Nasielsku – część 1 Budowa ulicy 
Leśna w Nasielsku 

nadzór 
inwestorski 
16.000,00 zł 

ul. Gen. Osińskiego 19,  
05-190 Nasielsk 

realizacji 

9. 
Wykonanie dokumentacji projektowej 
budowy ścieżki rowerowej 

72.570,00 zł 
PRO STUDIO Pracownia projektowa 
Sp. z o.o., ul. Górczewska 181  
lok. 507B, 01-459 Warszawa 

Zadanie w trakcie 
realizacji 

10. 

Zakup i montaż automatycznej stacji 
meteorologicznej wraz z urządzeniem 
ogródka meteorologicznego w Gminie 
Nasielsk 

60.710,00 zł  

Mazowiecki 
instrument 

wsparcia systemu 
monitoringu suszy 

rolniczej Mazowsze 
2020 

11. 
Wykonanie otworu studziennego nr 4 dla 
potrzeb gminnego ujęcia wód 
podziemnych w miejscowości Nuna 

113.160,00 zł 
Zakład Studni Głębinowych 
ul. Weteranów 3 
21-100 Lubartów 

- 

12. 
Zakup platformy przy schodowej  
w ramach zadania „Program Wyrównania 
różnic między regionami III” w obszarze B 

80.934,00 zł 
Lifts4U Konrad Mrówka 
42-130 Wręczyca  Wielka, 
ul. Częstochowska 34C 

Państwowy Fundusz 
Rehabilitacji Osób 

Niepełnosprawnych 

13. 
Dostawa i uruchomienie klimatyzacji  
w pomieszczeniach budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku 

142.803,00 zł 
IRMARK POLSKA Sp. z o.o. 
ul. Borecka 4B, 03-034 Warszawa 

- 

14. 
Budowa oświetlenia ulicznego  
w miejscowości Nasielsk ul. Brzozowa 

45.435,00 zł 
TECH-EXPERT Jacek Górecki, 05-190 
Nasielsk, ul. Czereśniowa 19 

- 

15. 
Przebudowa Dawnego Domu 
Nauczyciela przy Szkole Podstawowej  
Nr 1 w Nasielsku 

761.662,64 zł 
MABIS Sp. z o.o. 
ul. Ks. Ignacego Skorupki 6/10 
05–820 Piastów 

- 

16. 
Modernizacja Miejsko-Gminnej Biblioteki 
Publicznej 

525.923,72 zł PHU OK-BUD Piotr Morawski  
ul. Warszawska 103, 05-190 Nasielsk 

- 

 
 

VIII. Ochrona środowiska 
 
Gospodarka odpadami 
Łączna liczba objętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi (stan na dzień 
31.12.2020 r.): 

• Liczba osób zameldowanych w Gminie Nasielsk na pobyt stały – 19.387 osób 

• Liczba mieszkańców Gminy Nasielsk wg złożonych deklaracji – 16.044 osób 

• Ilość złożonych deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 
6.306 szt. 

 

W 2020 roku odebrano od mieszkańców Gminy Nasielsk w sumie 5.300,81 ton odpadów 
komunalnych, w tym: 

• odpadów segregowanych  – 2.773,04 ton 

• odpadów zmieszanych   – 2.527,77 ton 
 

Porównanie ilości odpadów odebranych od mieszkańców Gminy Nasielsk: 
 

2019 r. 2020 r. 

segregowane zmieszane segregowane zmieszane 

2.114,03 t 2.151,15 t 2.773,04 t 2.527,77 t 

4.265,18 ton 5.300,81 ton 

 

Liczba kilogramów odpadów na 1 mieszkańca Gminy Nasielsk (wg liczby osób zameldowanych  
na pobyt stały stan w 2020 r.) – 273,3 kg, w tym: 

• odpadów segregowanych  – 143 kg 

• odpadów zmieszanych   – 130,3 kg 
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Ceny odbioru odpadów 
Poniższa tabela przedstawia ceny odpadów obowiązujące w Gminie Nasielsk w 2020 roku – 
ustalone Uchwałą Nr XIII/122/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 13 grudnia 2019 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki 
takiej opłaty. 
 

Opis Odpady segregowane Odpady zmieszane 

Nieruchomości zamieszkałe – stawka za 1 osobę miesięcznie  
(bez kompostownika) 

26,00 zł 104,00 zł 

Nieruchomości zamieszkałe – stawka za 1 osobę miesięcznie  
(z kompostownikiem) 

23,40 zł 93,60 zł 

Działkowicze – opłata ryczałtowa za cały rok 169,00 zł 338,00 zł 

Nieruchomości niezamieszkałe (budynki użyteczności publicznej, 
sklepy, zakłady pracy) – kwota za 1 worek 120 l 

16,00 zł 64,00 zł 

Nieruchomości niezamieszkałe(budynki użyteczności publicznej, 
sklepy, zakłady pracy) – kwota za 1 worek 240 l 

32,00 zł 128,00 zł 

 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 roku 

• Należności    – 6.188.025,74 zł 

• Dochody otrzymane   – 5.352.589,40 zł 

• Zaległości    – 671.031,77 zł 
 

Koszty obsługi systemu w 2020 roku: 

• Odbiór i zagospodarowanie odpadów   – 6.477.969,67 zł 

• Koszty PSZOK      – 76.839,00 zł 

• Koszty administracyjne systemu   – 165.947,97 zł 
 

Dzikie wysypiska  
W 2020 roku na terenie Gminy Nasielsk zlokalizowano i zlikwidowano 10 dzikich wysypisk 
odpadów na obszarach leśnych. 
 

Wezwanie do uprzątnięcia nieruchomości 
W 2020 roku wezwano 2 osoby fizyczne do uprzątnięcia nieruchomości z odpadów komunalnych. 
 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nasielsku 
Nadzór nad funkcjonowaniem PSZOK realizuje Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Nasielsku (ZGKiM). 
 

W PSZOK przyjmowane są odpady z gospodarstw domowych gromadzone w sposób selektywny 
obejmujące:  

• przeterminowane leki 

• odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych (igły strzykawki) 

• chemikalia 

• zużyte opony 

• zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

• meble i odpady wielkogabrytowe 

• popiół i żużel z palenisk domowych 

• odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

• odpady zielone (trawa, liście, choinki poświąteczne) 

• zużyte baterie i akumulatory 

• papier 

• szkło 

• tworzywa sztuczne 

• metale 
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W celu ułatwienia dostarczania posegregowanych śmieci mieszkańcom Gminy Nasielsk PSZOK 
czynny jest od wtorku do soboty, aby osoby pracujące w tygodniu miały również możliwość 
dostarczenia odpadów. Pojemniki oraz kontenery na odpady są sukcesywnie opróżniane, tak aby 
nie było przestoju w przyjmowanych odpadach. 
 

Masa łącznie zebranych w 2020 roku w PSZOK odpadów – 393,97 ton, z czego: 

• masa zebranych odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów budowlanych  
i rozbiórkowych – 219,17 ton 

• masa zebranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 174,8 ton 
 

Odbiór eternitu 
W 2020 roku odebrano bezpłatnie od mieszkańców Gminy Nasielsk łącznie 109,41 ton eternitu  
z 36 posesji.  
 

Działania informacyjno-edukacyjne 
Na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl, na profilu Facebook Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku oraz w lokalnej prasie w ciągu całego 2020 roku umieszczane były artykuły 
i informacje dotyczące: 

• uchwały antysmogowej – czym jest uchwała antysmogowa, zapisy uchwały antysmogowej, 
wymagania ekoprojektu, gdzie uzyskać dofinansowanie, 

• unieszkodliwiania azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 

• segregacji odpadów, 

• programu „Czyste powietrze” – m.in. informacje na temat programu, warunków i wysokości 
dofinansowania, miejsca składania wniosków, 

• bezwzględnego zakazu spalania odpadów, 

• zapobiegania bezdomności zwierząt, 

• komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej jakości powietrza,  
o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej przestrzeni w czasie występowania 
wysokich stężeń podczas uprawiania sportu, czynności zawodowych zwiększających 
narażenie na działanie pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, 

• akcji „Sprzątanie Świata” – akcja w Gminie Nasielsk trwała od 25 września do 5 października 
2020 roku. 

 

Opieka nad zwierzętami 
Informacje dotyczące opieki nad zwierzętami znajdują się w rozdziale XXIII. Informacja o realizacji 
polityk, programów i strategii (H. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku).  
 

Utrzymanie czystości i porządku ulic i placów, pielęgnacja zieleni miejskiej 
Zadania w zakresie utrzymania czystości i porządku ulic i placów oraz pielęgnacji zieleni miejskiej 
realizuje Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku (ZGKiM).  
 

W ramach ww. zadań codziennie odbywa się omiatanie terenów zleconych przez Urząd Miejski  
w Nasielsku – m. in. Skweru Jana Pawła II, Skweru Bohaterów Wojny 1920 r., parkingu przy  
ul. Rynek wraz z przystankiem, terenu wokół „Baszty”. Ogółem jest to teren o powierzchni 
10.174m2.  
 

W okresie zimowym wykonywane jest również odśnieżanie oraz posypywanie. Na terenie miasta 
Nasielska znajduje się 7 skrzyń z piaskiem i z solą (do zimowego utrzymania chodników). Skrzynie 
są sukcesywnie uzupełniane. Miejsce rozmieszczenia skrzyń z piaskiem: 

• przy budynku gospodarczo-pracowniczym obok kina „Niwa” 

• przy „Baszcie” 

• parking przy Skwerze Jana Pawła II 

• róg ul. Piłsudskiego/ul. Garbarskiej 

• przy budynku Urzędu Miejskiego w Nasielsku 

• Rondo im. Ks. Józefa Śniegockiego 
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• przystanek PKS ul. Młynarska 
 

Zadanie wykonywane jest przy użyciu sił własnych (pracowników etatowych), pracowników z prac 
interwencyjnych oraz osób skierowanych do wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy  
na cele społeczne. 
 

Kosze uliczne: 

• na terenie miasta Nasielska rozlokowanych jest 118 koszy (m.in. skwer Jana Pawła II – 6 szt., 
skwer przy Baszcie – 4 szt., Skwer Bohaterów Wojny 1920 r. – 2 szt., plac zabaw „Podwórko 
Nivea” – 5 szt.) 

• w Pieścirogach rozlokowanych jest 13 koszy 

• kosze opróżniane są dwa razy w tygodniu: w poniedziałki i w piątki 

• codziennie w mieście odbywa się zbieranie śmieci 

• naprawiono 14 szt. koszy ulicznych po aktach wandalizmu i normalnej eksploatacji 
 

Sprzątanie dzikich wysypisk w 2020 roku: 

• las Mazewo – 56 szt. worków 120-litrowych 

• Dębinki łącznik, Zaborze, przed wiaduktem kolejowym („sierpeckim”), ulica Krupki/Podmiejska 
– 75 szt. worków 

• Paulinowo oraz Mogowo – 49 szt. worków 

• Pieścirogi – 24 szt. worków 

• utylizacja problematycznych odpadów (opony z dzikiego wysypiska we wsi Chrcynno) –  
5,68 ton 

• Popowo Borowe oraz Cieksyn – 65 szt. worków 

• łącznie z zebranych śmieci z koszy ulicznych i dzikich wysypisk wywieziono 81,08 ton 
odpadów 

 

Pielęgnacja zieleni: 

• zabiegom pielęgnacyjnym poddano łącznie 242 szt. drzew zieleni miejskiej w Nasielsku 

• usunięto 5 szt. drzew zieleni miejskiej 

• palikowanie, koszenie mechaniczne traw, cięcie krzewów, sadzenie kwiatów (pelargonia, 
bratki, ipomea, calibrachoa, pentas, begonia, aksamitka) 

• wykoszenie trawy oraz odrostów drzew i krzewów, uporządkowanie terenu po wykoszeniu  
na mogile „Kurhan” w Cieksynie 

• zbieranie liści oraz połamanych gałęzi 
 

Inne prace: 

• prace remontowo-porządkowe (plac zabaw „Podwórko Nivea”) 

• remont (hydroizolacja, farba epoksydowa), malowanie oraz konserwacja fontanny na Skwerze 
Bohaterów Wojny 1920 r. 

• prace porządkowe wokół pojemników na odzież 

• przygotowanie oraz zabezpieczenie uroczystości w dniu 15 sierpnia w Nasielsku oraz w dniu 
22 sierpnia w Borkowie 

• opieka i utrzymanie porządku wokół figury w Popowie Borowym upamiętniającej Żołnierzy 
Wyklętych 

• opieka i utrzymanie porządku wokół grobów Nieznanego Żołnierza na cmentarzu w Nasielsku 
oraz Cieksynie 

 

Inwentaryzacja źródeł ciepła 
W 2020 roku wykonane zostało zadanie pn. „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła  
na terenie Gminy Nasielsk” (na podstawie zawartej w dniu 07.09.2020 r. pomiędzy Gminą Nasielsk 
a Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A. z siedzibą w Warszawie). Zadanie zrealizowano 
przy pomocy środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Koszt dofinansowania wynosił 
140.220,00 zł (dofinansowanie na 100% kosztów zadania). 
 

Liczba zinwentaryzowanych na terenie Gminy Nasielsk źródeł ciepła    – 5.679 szt. 
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Liczba zinwentaryzowanych na terenie Gminy Nasielsk kotłów na paliwa stałe   – 4009 szt. 
Liczba punktów adresowych zainteresowanych zmianą planów sposobu ogrzewania  – 923 
Liczba zidentyfikowanych na terenie Gminy Nasielsk źródeł ciepła, które nie spełniają wymogów 
Uchwały Antysmogowej          – 4.283 szt. 
(źródła te są przewidziane do wymiany lub do zaprzestania użytkowania, jeśli nie są one głównym 
źródłem ogrzewania, np. dodatkowy kominek) 
 

Decyzje środowiskowe 
Liczba wydanych w 2020 roku decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 
przedsięwzięcia – 10, w tym 1 odwołanie od decyzji (decyzją Samorządowego Kolegium 
Odwoławczego decyzja Burmistrza Nasielska została utrzymana w mocy). 
 
 

IX. Gospodarka nieruchomościami, ochrona zabytków, ład 
przestrzenny 
 

Gospodarka nieruchomościami 
W 2020 roku dokonano następujących działań w zakresie gospodarki nieruchomościami: 

• liczba działek zakupionych na rzecz Gminy Nasielsk – 8: 

− dz. o nr ew. 84/3 w Miękoszynie 

− dz. o nr ew. 16/2 w  Miękoszynku 

− dz. o nr ew. 13/12, 16/20, 16/2  w Starych Pieścirogach 

− dz. o nr ew. 1368/1 w Nasielsku 

− dz. o nr ew. 822/5, 822/6 w Nasielsku 

• liczba działek nabytych na rzecz Gminy Nasielsk w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 
1997 r. o gospodarce nieruchomościami – 5: 

− dz. o nr ew. 30/1 w Miękoszynku 

− dz. o nr ew. 221/5 w Mogowie 

− dz. o nr ew. 143/1 w Starych Pieścirogach 

− dz. o nr ew. 113/1 w Zaborzu 

− dz. o nr ew. 25/1 w Nowinach 

• liczba działek nabytych w drodze komunalizacji – 5: 

− dz. o nr ew. 111/2 w Lubominie 

− dz. o nr ew. 191 w Cegielni Psuckiej 

− dz. o nr ew. 74 i 115 w Jackowie Włościańskim 

− dz. o nr ew. 13/5 w Dobrej Woli 

• liczba działek, w stosunku do których złożono wnioski o nabycie – 4: 

− dz. o nr ew. 50, 113, 163 w Młodzianowie 

− dz. o nr ew. 234 w Żabiczynie 

• liczba działek nabytych w trybie art. 8g ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r.  
o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych – 2: 

− dz. o nr ew. 28 i 75 położone w Siennicy 
 

Sprzedano: 

• dz. o nr ew. 403/5 w Nasielsku 

• dz. o nr ew. 357/6 w Starych Pieścirogach 

• lokal nr 6 ul. Starzyńskiego 4A w Nasielsku 
Wkładem niepieniężnym – aportem – zostały przekazane na rzecz Nasielskiego Budownictwa 
Mieszkaniowego Sp. z o.o. działki o nr ew. 403/11, 394/1, 393/1, 392/1, 391/1, 390/1, 389/1, 388/1 
położone w Nasielsku. 
 

Dzierżawa: 
Zawarto 3 umowy dzierżawy dot. części dz. 799/7 w Nasielsku 
 

Odszkodowania: 
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Ustalono i wypłacono odszkodowania za grunty przejęte w trybie art. 98 ustawy z dnia 
21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami pod drogi gminne lub ich poszerzenia  
na łączną kwotę 99.980,00 zł; obecnie są zapłacone odszkodowania za minione lata do roku 2017 
włącznie  
 

Opłaty adiacenckie:   
Wydanych zostało 18 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości;  
na rzecz Gminy Nasielsk pozyskano w wyniku przedmiotowych decyzji 57.443,75 zł  
 

Użytkowanie wieczyste: 
Dla wszystkich nieruchomości podlegających przekształceniu, zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 
2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów wydane zostały zaświadczenia potwierdzające 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – 491 zaświadczeń, ponadto 
wydano informacje odnośnie wysokości opłat rocznych z tytułu przekształcenia oraz całkowitych 
opłat przekształceniowych z zastosowaniem obowiązującej bonifikaty, a także stosowne 
zaświadczenia celem regulacji w Sądzie Rejonowy w Wydziale Ksiąg Wieczystych 
 

• Liczba wydanych decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego   – 40 
 

• Liczba wydanych decyzji o warunkach zabudowy      – 125 
 

• Liczba wydanych zaświadczeń o objęciu/nieobjęciu działki obszarem rewitalizacji  – 339 
 

Ochrona zabytków 
W 2020 roku zrealizowane zostały: 

• zadanie pn. „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku – etap II przeprowadzenie robót budowlanych i montażowych”; zakres prac objął 
m.in.: termomodernizację wraz z remontem elewacji, wymianę zewnętrznej stolarki okiennej  
i drzwiowej, wymianę instalacji c.w.u i c.o oraz elektrycznej, budowę podjazdu dla osób 
niepełnosprawnych, remont pomieszczeń wewnętrznych budynku, 

• prace budowlane przy zabytkowym budynku przy ul. Szkolnej 1A w Nasielsku (dawnym domu 
nauczyciela); w ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe, oczyszczenie i osuszenie ścian 
fundamentowych, konstrukcję i pokrycie dachu, izolacje termiczne, podłoża i posadzki, nowe 
ścianki działowe i obudowy sufitów, montaż drewnianej stolarki okiennej i drzwiowej, prace 
wykończeniowe, detale architektoniczne. 

 

Prace w obu obiektach wykonano pod nadzorem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków z uwagi na fakt, iż są one wpisane zarówno w rejestrze zabytków prowadzonym przez 
Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak również do „Gminnej ewidencji 
zabytków dla gminy Nasielsk”. 
 

Ład przestrzenny 
Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym Burmistrz dokonuje analizy oceny aktualności studium i planów miejscowych  
w zagospodarowaniu przestrzennym gminy i przedstawia Radzie wyniki analizy co najmniej raz  
w czasie kadencji. Poprzednia Rada otrzymała takie wyniki w październiku 2015 roku i podjęła 
uchwałę Nr XV/87/2015 z dnia 8 października 2015 roku w sprawie aktualności studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Nasielsk oraz 
obowiązujących na terenie miasta i gminy Nasielsk miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego. W czasie trwania obecnej kadencji Rady przedmiotowa analiza zostanie również 
przeprowadzona i przedstawione jej wyniki. 
 

Obowiązujące dla terenu Gminy Nasielsk dokumenty planistyczne: 

• „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Nasielsk” zatwierdzone Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 
2010 roku 

• 22 plany zagospodarowania przestrzennego: 
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− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca 
fragment wsi Krzyczki Pieniążki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku  
Nr XXV/161/96 z dnia 25 listopada 1996 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca 
fragment wsi Jaskółowo zatwierdzona, Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku  
Nr XXIX/192/97 z dnia 3 kwietnia 1997 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. zespołu 
wsi: Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, w rejonie rzek: Wkry, 
Naruszewki, Nasielnej, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku  
Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 1998 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk  
dot. fragmentu wsi: Lubomin, Pianowo, Psucin, Cegielnia Psucka, Miękoszynek, 
zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXIX/204/01 z dnia 3 października 
2001 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk  
dot. fragmentu wsi Nuna, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku  
Nr XXXV/259/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk zespołu wsi: Mogowo, 
Siennica, Stare Pieścirogi, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr V/48/03  
z dnia 26 luty 2003 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. fragmentu wsi 
Chrcynno, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XII/89/03 z dnia 31 lipca 
2003 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca 
wsie: Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej  
w Nasielsku Nr XVII/117/03 z dnia 13 listopada 2003 r. 

− Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. wsi 
Paulinowo, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XIX/127/03 z dnia  
4 grudnia 2003 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska dot. terenu przy  
ul. Piłsudskiego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXVI/167/04 z dnia  
29 kwietnia 2004 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego kompleksu zabudowy mieszkaniowo-
usługowej w rejonie: ul. Płońskiej, Kościuszki i fragmentu wsi Kosewo gm. Nasielsk, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/315/05 z dnia 21 września 
2005 r.  

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej  
w Nasielsku, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/316/05 z dnia  
21 września 2005 r. dnia 21 września 2005 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. terenów we wsi 
Żabiczyn, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LI/338/05 z dnia 8 grudnia 
2005 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. fragmentu wsi 
Cieksyn, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr X/66/07 z dnia 6 czerwca 
2007 r.  

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar 
wsi: Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo (część), Morgi, Mokrzyce Włościańskie, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/218/09 z dnia 29 stycznia  
2009 r.  

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. fragmentu wsi 
Stare Pieścirogi, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr III/17/10 z dnia  
22 grudnia 2010 r.  

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy 
Siennickie, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XVIII/150/12 z dnia  
23 lutego 2012 r.  
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− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar 
wsi Andzin, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/13 z dnia  
26 czerwca 2013 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar 
wsi Lelewo, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/13 z dnia  
27 grudnia 2013 r.  

− Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk 
dot. wsi Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, zatwierdzony Uchwałą Rady 
Miejskiej w Nasielsku Nr LVIII/406/14 z dnia 30 października 2014 r. 

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmujący część wsi 
Zaborze, zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XV/86/15 z dnia  
8 października 2015 r.  

− Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk 
– Etap I, zatwierdzony Uchwałą Nr IV/31/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 stycznia 
2019 r. 

 

Wskaźniki dotyczące zagospodarowania przestrzennego Gminy Nasielsk: 

• Liczba planów zagospodarowania przestrzennego ogółem      – 22 

• Liczba planów zagospodarowania sporządzone na podstawie ustawy z 2003 r.   – 9 

• Powierzchnia Gminy objęta obowiązującymi planami ogółem      – 6.101 ha 

• Powierzchnia Gminy objęta obowiązującymi planami na podstawie ustawy z 2003 r. – 1.874 ha 

• Łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach przeznaczenie na cele 
nierolnicze            – 470 ha 

• Łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w planach przeznaczenie na cele 
nieleśne             – 580 ha 

• Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 
przestrzennego w powierzchni ogółem                  – ok. 30,5% 

 
 

X. Oświata i edukacja 
 

System opieki i oświaty w Gminie Nasielsk obejmuje: 

• placówki publiczne (prowadzone przez Gminę Nasielsk): 

− 7 szkół podstawowych 

− 2 przedszkola 

− 1 żłobek 

• placówki niepubliczne: 

− 1 szkołę podstawową 

− 2 przedszkola 
 

Sprawowanie nadzoru i prowadzenie wspólnej obsługi finansowo-księgowej, kadrowej, 
administracyjno-gospodarczej oraz organizacyjnej placówek oświatowych prowadzonych przez 
Gminę Nasielsk stanowi zadanie Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku (CUW), które jest 
jednostką organizacyjną Gminy Nasielsk działającą w formie jednostki budżetowej. CUW obsługuje 
również Żłobek Miejski w Nasielsku jako jednostkę organizacyjną działającą w formie opiekuńczo-
wychowawczej dla dzieci do 3. roku życia. 
 

A. Przedszkola i żłobek prowadzone przez Gminę Nasielsk 
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku     – 248 przedszkolaków 
Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach   – 88 przedszkolaków 
Żłobek Miejski w Nasielsku      – 58 dzieci 
 

W Żłobku Miejskim w Nasielsku w 2020 roku łącznie zatrudnionych było 25 osób, w tym  
22 pracowników obsługi i 3 pracowników administracyjnych. 
 

Stan zatrudnienia w publicznych przedszkolach został przedstawiony w poniższej tabeli. 
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Nazwa placówki 

Kadra nauczycielska 

Administracja Obsługa 
Łączna 
liczba 

pracowników 

Liczba 
nauczycieli 

ogółem 
(etaty), w 

tym: 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Samorządowe 
Przedszkole  
w Nasielsku 

16 0 2 7 7 1 13 30 

Samorządowe 
Przedszkole  

7 1 2 1 3 1 8 16 

Razem 23 1 4 8 10 2 21 46 

 

B. Szkoły podstawowe prowadzone przez Gminę Nasielsk 
 

Liczba uczniów 

Nazwa placówki 
Liczba uczniów 

ogółem 
Liczba 

oddziałów 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 461 21 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  w Nasielsku 561 25 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 280 14 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 246 14 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 153 10 

Szkoła Podstawowa im. Pierre′a de Coubertina w Budach Siennickich 192 11 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 103 8 

Razem 1.996  
 

Spośród ogólnej liczby 1.996 uczniów, 186 to dzieci z oddziałów przedszkolnych. 
 

Stypendia dla uczniów 

Nazwa placówki 
Liczba 

uczniów 
Kwota 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 71 19.910,00 zł 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  w Nasielsku 111 18.000,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 103 15.450,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 43 7.500,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 36 5.400,00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Pierre′a de Coubertina w Budach Siennickich 29 4.650.00 zł 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 21 5.430,00 zł 

Razem 414 76.340,00 zł 
 

Zdawalność egzaminów ósmoklasisty w 2020 roku 

Lp. Nazwa placówki Przedmiot Opis 
Typ egzaminu 

standardowy dostosowany 

1. 
Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji  

3 Maja w Nasielsku 

Język polski 
Liczba uczniów 82 2 

Średni wynik w % 63% 38% 

Matematyka 
Liczba uczniów 82 2 

Średni wynik w % 39% 28% 

Język angielski 
Liczba uczniów 82 2 

Średni wynik w % 49% 84% 

2. 
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana 

Starzyńskiego w Nasielsku 

Język polski 
Liczba uczniów 17 1 

Średni wynik w % 73% 56% 

Matematyka 
Liczba uczniów 17 1 

Średni wynik w % 66% 33% 

Język angielski 
Liczba uczniów 17 1 

Średni wynik w % 60% 37% 

3. 
Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 

Język polski 
Liczba uczniów 42 - 

Średni wynik w % 68% - 

Matematyka 
Liczba uczniów 42 - 

Średni wynik w % 45% - 

Język angielski 
Liczba uczniów 42 - 

Średni wynik w % 49% - 



44 

4. 
Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika  

w Cieksynie 

Język polski 
Liczba uczniów 26 - 

Średni wynik w % 41,5% - 

Matematyka 
Liczba uczniów 26 - 

Średni wynik w % 35,5% - 

Język angielski 
Liczba uczniów 26 - 

Średni wynik w % 34% - 

5. 
Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II  

w Dębinkach 

Język polski 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 60% - 

Matematyka 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 57% - 

Język angielski 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 55% - 

6. 
Szkoła Podstawowa im Pierre`a Coubertina  

w Budach Siennickich 

Język polski 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 58% - 

Matematyka 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 54% - 

Język angielski 
Liczba uczniów 14 - 

Średni wynik w % 53% - 

7. 
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej  

w Popowie Borowym 

Język polski 
Liczba uczniów 18 1 

Średni wynik w % 46% 66% 

Matematyka 
Liczba uczniów 18 1 

Średni wynik w % 34% 53% 

Język angielski 
Liczba uczniów 18 1 

Średni wynik w % 28% 63 % 
 

Sukcesy uczniów w 2020 roku 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 

• Wojewódzki Konkurs recytatorski „Warszawska syrenka” (I miejsce – uczennica klasy VIB,  
II miejsce – uczennica klasy IVB, I miejsce – uczennica klasy VIIID). 

• Konkurs online: Kangur matematyczny 2020”. Konkurs przeprowadzony za pomocą platformy 
dzwonek.pl. (4 wyróżnienia). 

• Konkurs plastyczny „Mazowsze, moja mała Ojczyzna” pod patronatem Adama Struzika – 
Marszałka Województwa Mazowieckiego organizowany przez Muzeum Niepodległości  
w Warszawie (III miejsce i 2 wyróżnienia). 

• Konkurs powiatowy „Moje wędrówki po lesie” (III miejsce). 

• Rejonowy konkurs plastyczny Nadleśnictwa Płońsk „Mój las” (I miejsce). 

• Gminny konkurs „let’s Read with pleasure” pod patronatem Burmistrza Nasielska 2 etap  
(III miejsce dla uczennicy, w klasyfikacji szkolnej – II miejsce dla Szkoły). 

• Konkurs Gminny logopedyczno-plastyczny „Gry planszowe alternatywą dla gier 
komputerowych” pod patronatem Burmistrza Nasielska (II miejsce). 

• Konkurs muzyczny organizowany przez Nasielski Ośrodek Kultury „Złota nutka” (II miejsce). 

• Gminny konkurs recytatorski „Polska poezja patriotyczna” zorganizowany przez Nasielski 
Ośrodek Kultury (II miejsce – uczennica klasy VIIID). 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 

• Konkurs „Smartfon w książce czy książka w smartfonie?” – Pomysł-Projekt-Inspiracja, edycja 
dla uczniów. Organizator Konkursu: Naukowa i Akademicka Siec Komputerowa – Państwowy 
Instytut Badawczy w Warszawie. Uczennica Szkoły została laureatką w kategorii „Grafiki” 
przygotowane przez uczniów klas IV-VI szkół podstawowych (do konkursu zgłoszono  
592 prace, z czego jury konkursowe zakwalifikowało 464 prace). 

• Konkurs edukacyjny  „Szkolne Przygody  Gangu Fajniaków” – klasa IIB znalazła się w gronie 
400 nagrodzonych spośród 2.144 placówek, które przystąpiły do konkursu.  

• I miejsce chłopców w gminnym turnieju mini piłki siatkowej. 

• III miejsce chłopców w gminnym turnieju w drużynowych zawodach w tenisa stołowego rocznik 
2007-2008. 
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Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 

• Zakwalifikowanie się dwóch uczniów do etapu rejonowego w ramach konkursów 
przedmiotowych (uczeń kl. VIIB – konkurs historyczny, uczeń kl. VIIIA – konkurs matematyczny 

• Ogólnopolska Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia, etap rejonowy (I miejsce). 

• Wojewódzki konkurs plastyczny „Portret neuronu” (I miejsce). 

• Diecezjalny konkurs plastyczny „Ewangelia wg św. Marka” (wyróżnienie). 

• Ogólnopolski konkurs matematyczny „Kangur” (III miejsce oraz 2 wyróżnienia). 

• Zakwalifikowanie  się ucznia kl. VIIIB do etapu rejonowego konkursu historycznego. 

• Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” (I miejsce oraz 2 wyróżnienia). 

• VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek „Nad Betlejem w ciemną noc...”  (II miejsce – uczennica kl. IV). 

• Ogólnopolski Konkurs Kolęd i Piosenek Świątecznych w Wieliszewie (wyróżnienie – uczennica 
kl. IV). 

 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 

• MAZOWIA OPEN CUP TAEKWON-DO ITF 2020 (I miejsce – techniki specjalne, lll miejsce – 
techniki szybkościowe). 

• Syrenka Warszawska - 43 konkurs recytatorski online (wyróżnienie dla ucznia kl. VIII). 

• Gminny Konkurs Recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna" (II miejsce uczeń kl. VIII). 

• Wojewódzki Konkurs Plastyczny poświęcony Mikołajowi Kopernikowi organizowany przez 
Szkołę Podstawową im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim (II miejsce, wyróżnienie). 

• Ogólnopolski Konkurs KRUS pt. „Bezpiecznie na wsi, nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz  
i szanujesz" (I miejsce). 

• I Gminny Konkurs Logopedyczno-Plastyczny „Gry planszowe alternatywa dla gier 
komputerowych” ( III miejsce, wyróżnienie).  

• Konkurs powiatowy „Wydajemy własna książkę” (I miejsce). 

• Konkurs „Karta świąteczna” organizowany przez Koło Gospodyń Wiejskich Ruszkowo 
(I, II, III miejsce w trzech kategoriach wiekowych). 

• Konkurs KGW Ruszkowo Gminny „Przydrożne kapliczki w majowym pejzażu” (I, II, III miejsce 
w trzech kategoriach wiekowych). 

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 

• Gminny Konkursie Logopedyczno-Plastyczny „Gry planszowe alternatywą dla gier 
komputerowych (I miejsce – uczennica kl. I). 

• Konkurs plastyczny „Jestem bezpieczny na drodze”, zorganizowanym przez Koło Gospodyń 
Wiejskich w Ruszkowie oraz OSP w Nasielsku (III miejsce – dziewczynka z oddziału 
przedszkolnego). 

• II Gminny Konkurs Plastyczny pt. „Nasielsk – podróż w moje wyśnione miasto” (I miejsce – 
uczeń kl. V). 

• VII edycja Gminnego Konkursu Plastycznego na lapbook o Janie Pawle II (I miejsce w kategorii 
przedszkola i oddziały przedszkolne, I i II miejsce w kategorii klas I-III.). 

• Gminny konkurs recytatorski „Warszawska Syrenka” online (II miejsce w kategorii klas I-III oraz 
wyróżnienie). 

 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 

• II miejsce chłopców w powiatowych zawodach w tenisa stołowego rocznik 2007 i młodsi. 

• I miejsce turniej halowy piłki nożnej „5” o puchar Wójta Gminy Świercze rocznik 2008 i młodsi. 

• II miejsce w Gminnym turnieju Piłki Siatkowej Chłopców rocznik 2007 i młodsi.  

• II miejsce w Gminnym turnieju piłki Siatkowej Dziewcząt rocznik 2007 i młodsi. 

• II miejsce w Gminnym Turnieju Piłki Siatkowej chłopców rocznik 2005 i 2006. 

• I miejsce w Gminnym Turnieju Tenisa Stołowego Chłopców rocznik 2007 i 2008. 

• I miejsce w Gminnym Konkursie Logopedyczno-Plastycznym z okazji jubileuszu 30-lecia 
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku  
pt. „Gry planszowe- alternatywą dla gier komputerowych” 

 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
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• Gminny Konkurs Logopedyczno-Plastyczny „Gry planszowe alternatywą dla gier 
komputerowych” (wyróżnienie – 2 uczniów). 

• Gminne drużynowe zawody sportowe w tenisa stołowego w kategorii dziewcząt, rocznik 2007  
i mł. (I miejsce). 

• Gminne drużynowe zawody sportowe w tenisa stołowego w kategorii dziewcząt, rocznik 2005-
2006 (I miejsce). 

• Gminne drużynowe zawody sportowe w tenisa stołowego w kategorii chłopców, rocznik 2007  
i mł. (II miejsce). 

• Gminne drużynowe zawody sportowe w tenisa stołowego w kategorii chłopców, rocznik 2005-
2006 (I miejsce). 

• Międzypowiatowe Zawody w tenisie stołowym chłopców kat. młodzież (II miejsce). 

• XXII Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej w Mistrzostwach Międzypowiatowych szkół 
podstawowych kategorii dzieci w tenisie stołowym dziewcząt (II miejsce). 

 

Zatrudnienie 

Nazwa placówki 

Kadra nauczycielska 

Administracja Obsługa Łącznie 

Liczba 
nauczycieli 

ogółem 
(etaty),  
w tym: 

stażysta kontraktowy mianowany dyplomowany 

Szkoła Podstawowa Nr 1 
im. Konstytucji  

3 Maja w Nasielsku 
39,93 1 3,53 8,86 26,54 3 14 56,93 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego  

w Nasielsku 
46,49 0 4,1 2 40,39 4 12 62,49 

Szkoła Podstawowa  
im. Ks. J. Poniatowskiego  
w Starych Pieścirogach 

28,63 0 1 1,3 26,33 2 10 40,63 

Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika  

w Cieksynie 
28,2 2,26 5,66 3 17,28 2 11 41,2 

Szkoła Podstawowa  
im. Jana Pawła  
II w Dębinkach 

24,91 3 5,33 4,52 12,06 1 4 29,91 

Szkoła Podstawowa  
im. Pierre′a de Coubertina  

w Budach Siennickich 
19,88 0,71 3 1,5 14,67 1 5 25,88 

Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej  
w Popowie Borowym 

14,18 0,97 2,03 2 9,18 1 3 18,18 

Razem 202,22 7,94 24,65 23,18 146,45 14 59 275,22 

 

C. Inne dane 
 

Wydatki oświatowe 
 

Wydatki na oświatę z budżetu Gminy Nasielsk w 2020 roku – 34.625.371,30 zł (tj. 32,89% 
wszystkich wydatków budżetowych), w tym 3.000.000,00 zł na inwestycje. 
 

Subwencja oświatowa na 2020 rok dla Gminy Nasielsk – 19.843.400,00 zł (tj. 62,75% wszystkich 
wydatków bieżących poniesionych na oświatę). 
 

Dotacje wypłacone z budżetu Gminy Nasielsk dla funkcjonujących w Gminie niepublicznych szkół  
i przedszkoli w 2020 roku – 4.234.397,51 zł. 
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Dowóz uczniów z niepełnosprawnością 
 

Dowóz uczniów z niepełnosprawnością do placówek oświatowych: 
na terenie Gminy 

Nasielsk 
spoza terenu 

Gminy Nasielsk 

okres I-VI 2020 r. 25 2 

okres IX-XII 2020 r. 20 2 
 

Wydatki z budżetu Gminy Nasielsk poniesione z tytułu dowozu uczniów z niepełnosprawnością  
do placówek oświatowych w 2020 roku   – 121.724,16 zł, w tym: 

• dowóz zbiorowy      – 76.241,78 zł 

• dowóz indywidualny     – 45.482,38 zł 
 
 

XI. Zdrowie 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej 
Świadczenia opieki zdrowotnej w Gminie Nasielsk świadczy podmiot publiczny – Samodzielny 
Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku (SPZOZ), w ramach którego funkcjonują: 

• Przychodnia w Nasielsku 

• Przychodnia w Starych Pieścirogach 

• Filia w Cieksynie 

• Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku 
 

Liczba zadeklarowanych pacjentów SPZOZ w ramach świadczeń Podstawowej Opieki Zdrowotnej 
(POZ) w 2020 roku: 

• pielęgniarka    – 13.139 osób 

• lekarz     – 13.423 osób 

• położna     – 6.686 osób 
 

Liczba lekarzy specjalistów świadczących usługi w 2020 r. w SPZOZ: 

• choroby wewnętrzne   – 5 

• pediatria     – 5  

• medycyna rodzinna   – 4  

• otolaryngologia    – 2 

• ginekologia    – 3  

• psychiatria    – 1  
 

Liczba zrealizowanych w 2020 roku świadczeń zdrowotnych dla pacjentów: 

• Podstawowa Opieka Zdrowotna (POZ)     – 46.550 świadczeń 

• Ambulatoryjna Opieka Specjalistyczna (AOS)    – 5.032 świadczenia, w tym:  

− ginekologia        – 3.969 świadczeń,  

− otolaryngologia       – 1.063 świadczenia 

• Terapia Uzależnień       – 2.821 świadczeń 
 

Liczba wykonanych w 2020 roku badań laboratoryjnych  – 42.405 
 

Inne działania podjęte w celu realizacji założeń programowych: 

• realizacja Programu Profilaktycznego Chorób Układu Krążenia (CHUK) finansowanego przez 
Narodowy Fundusz Zdrowia (SPZOZ przystąpił do programu w październiku 2018 r.) 

• badania profilaktyczne w kierunku raka piersi (kierowane do kobiet, które w ciągu ostatnich 
dwóch lat nie korzystały z mammografii) 

• szczepienia przeciwko grypie dla osób 65+ 

• bezpłatne komputerowe badanie wzroku 
 

Osiągnięte w 2020 roku efekty: 

• liczba osób korzystających z programu profilaktycznego CHUK       – 86 osób 

• liczba osób korzystających z programów edukacyjnych (nadciśnienie)      – 51 osób 
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• liczba osób korzystających z programów edukacyjnych (cukrzyca)       – 46 osób 

• liczba osób korzystających z programów edukacyjnych (nadwaga)       – 9 osób 

• liczba osób uczestniczących w szczepieniach przeciwko grypie dla osób (65+) – 38 osób 
 

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19: 

• zakup sprzętu do dezynfekcji rąk oraz bezdotykowych termometrów medycznych do pomiaru 
temperatury 

• zakup odzieży ochronnej dla personelu przychodni 

• zakup płynów do dezynfekcji rąk dla personelu i pacjentów 

• wprowadzenie teleporad dla pacjentów 

• wprowadzenie e-recept i e-skierowań oraz elektronicznych zleceń na zaopatrzenie w środki 
medyczne 

• edukacja pacjentów, w jaki sposób mogą uchronić się przed zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 

• wprowadzenie ankiet dla pacjentów weryfikujących, czy przed wizytą lekarską miał on kontakt  
z osobą chorą na COVID-19 

• poszerzenie badań laboratoryjnych dostępnych dla pacjentów o: 

− test na obecność wirusa SARS-CoV-2 

− test antygenowy na obecność wirusa SARS-Cov-2 

− przeciwciała antySARS CoV-2 (IgM + IgG) 
 

Profilaktyka uzależnień 
Ważny element działań w zakresie zdrowia stanowią również zadania realizowane w ramach 
profilaktyki uzależnień. Szczegółowe informacje są przedstawione w rozdziale XXIII. Informacja  
o realizacji polityk, programów i strategii (L. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów 
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii). 
 

Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku (MGKRPA) 
została powołania Zarządzeniem Nr 127/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2018 r.  
Do zadań Komisji w szczególności należy: 

• inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką  
i rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 

• podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania przez sąd osoby uzależnionej  
do leczenia w zakładzie lecznictwa odwykowego, 

• opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – 
zgodność lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, 

• kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 
napojów alkoholowych. 

 

Komisja składa się z 6 członków. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które 
są wykorzystywane w pracy Komisji, m.in.: Dyrektor MOPS, policjant, przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego, Kierownik Poradni Terapii Uzależnień. 
 

W 2020 roku do MGKRPA wpływały wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób 
nadużywających alkoholu. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, sąsiadów, Sądu Rejonowego, 
Prokuratury, MOPS, Komisariatu Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania 
Przemocy. Podczas posiedzeń MGKRPA motywowała osoby nadużywające alkoholu do podjęcia 
leczenia dobrowolnego. Osoby, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie, kierowane były  
do Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku, natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się  
na wezwania MGKRPA lub nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały 
skierowane do Sądu Rejonowego w Pułtuski III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem 
zdiagnozowania przez biegłych oraz wydania postanowienia o przymusowym leczeniu 
odwykowym. 
 

W 2020 roku: 

• do MGKRPA wpłynęły 32 wnioski. 

• MGKRPA odbyła 13 posiedzeń. 
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• w wyniku prac MGKRPA podjęła następujące decyzje: 

− 6 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie 
postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu  
na podstawie art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi, 

− 6 wniosków skierowano do biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie 
uzależnienia od alkoholu. 

 

W 2020 roku zostały sfinansowane następujące potrzeby Komisji: 

• wynagrodzenie członków MGKRPA oraz obsługa jej pracy – 30.183,00 zł 

• pokrycie kosztów sądowych oraz opinii biegłych dotyczących wniosków skierowanych przez 
Komisję do sądu w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe 
leczenie – 3.021,96 zł 

• zakup artykułów oraz urządzeń do właściwej realizacji zadań i obsługi MGKRPA – 26.529,50 zł 

• pokrycie kosztów szkolenia dla członków MGKRPA – 1.200 zł 
 

MGKRPA wydała 19 postanowień w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności lokalizacji 
punktu sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Nr LV/417/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 6 listopada 2018 r. w sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk 
miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych. 
 
 

XII. Pomoc społeczna 
 

W Gminie Nasielsk funkcjonuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS), który podejmuje 
zgodnie z zapisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej działania mające na celu 
umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one 
w stanie pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości. 
 

Szczegółowe informacje na temat realizacji „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Nasielsk na lata 2018-2022” zostały przedstawione w rozdziale XXIII. Informacja o realizacji 
polityk, programów i strategii (J. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych). 
 

Szczegółowe informacje na temat realizacji „Gminnego programu wspierania rodziny na lata 2019-
2021” zostały przedstawione w rozdziale XXIII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
(K. Gminny program wspierania rodziny). 
 

Istotna część polityki społecznej w Nasielsku realizowana jest w ramach „Gminnego Programu 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii”. 
Szczegółowe informacje na ten temat są przedstawione w XXIII. Informacja o realizacji polityk, 
programów i strategii (K. Gminny program wspierania rodziny; L. Program profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii). 
 

Wydatki dotyczące pomocy społecznej 
Łączna kwota wydatkowana w 2020 roku na zadania w zakresie pomocy społecznej – 
37.207.172,66 zł, w tym: 

• w ramach zadań zleconych  – 32.209.600,12 zł 

• w ramach zadań własnych  – 4.997.572,54 zł 
 

Działania 

W ramach realizacji swoich zadań MOPS podjął i zrealizowała następujące działania: 

• dodatki mieszkaniowe  – 612 świadczeń 

• pobyt w domach opieki społecznej  – 31 osób 

• pobyt w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych  – 12 osób 

• pobyt dzieci w rodzinach zastępczych  – 27 dzieci 

• placówki opiekuńczo-wychowawcze – 8 dzieci 

• posiłki dla osób dorosłych  – 37 osób 
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• składki na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne osób pobierających 
zasiłki z pomocy społecznej  – 793 świadczenia 

• świadczenia pieniężne na zakup żywności  – 339 osób 

• usługi opiekuńcze  – 33 osoby 

• zasiłki celowe  – 226 osób 

• zasiłki celowe specjalne  – 45 osób 

• zasiłki okresowe  – 44 osoby 

• zasiłki stałe  – 830 świadczeń 

• dodatki mieszkaniowe  – 612 świadczenia 

• pobyt w domach opieki społecznej  – 31 osób 

• pobyt w schroniskach i noclegowniach dla osób bezdomnych  – 12 osób 
 

Asystent rodziny 
MOPS w 2020 roku zatrudniał 1 asystenta rodziny. Obejmował on swoim działaniem 19 rodzin 
(łącznie w tych rodzinach 81 osób, w tym 6 osób z niepełnosprawnościami). 
 

Specjalistyczne usługi opiekuńcze 
W ramach zadań zleconych MOPS podejmował działania w zakresie specjalistycznych usług 
opiekuńczych oraz świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego. 

• Liczba zrealizowanych świadczeń w zakresie specjalistycznych usług opiekuńczych    – 1.002 

• Liczba wypłaconych świadczeń (świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego     – 34.707 
 

Program „Posiłek w szkole i w domu” 

• kwota dotacji         – 129.750,00 zł 

• środki własne         – 97.066,10 zł 

• liczba dzieci objętych programem      – 121 dzieci 
 

Informacje o innych działaniach realizowanych przez MOPS znajdują się w rozdziale:  

• VII. Gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, inwestycje 
(A. Gospodarka mieszkaniowa) – dot. dodatku mieszkaniowego, 

• XVIII. Sprawy społeczne (B. Wspieranie i aktywizacja seniorów oraz D. Rodzina). 
 

Działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 
W związku z pandemią wirusa SARS-COV-2 MOPS wspierał osoby wymagające pomocy  
i zgłaszające taką potrzebę bez względu na wiek, a także osoby przebywające na kwarantannie. 
Szczególną opieką objęci zostali seniorzy z terenu Gminy Nasielsk. Ośrodek przeprowadził 
wywiad dotyczący ich potrzeb, który pozwolił na podjęcie odpowiednich działań. Zgłoszenia 
dotyczące osób potrzebujących pomocy wpływały także poprzez infolinię dedykowaną dla 
seniorów w ramach Programu „Wspieraj Seniora". 
 

Wśród podjętych działań znalazły się m.in. wsparcie w zakresie zaopatrzenia w artykuły 
spożywcze, pomoc w zakresie koordynacji w komunikowaniu się z punktami szczepień czy pomoc 
w codziennych, trudnych do wykonania dla osób starszych, czynnościach. Dzięki tym wysiłkom 
znacznie ograniczone zostało ryzyko rozprzestrzeniania się wirusa w otoczeniu osób wpieranych 
przez MOPS. 
 
 

XIII. Bezpieczeństwo 
 

Ważnym zadaniem samorządu gminnego jest zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty 
samorządowej w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców. 
 

A. Policja 
 

W 2020 roku realizowana była na bieżąco współpraca z Komisariatem Policji w Nasielsku  
w zakresie zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców Gminy Nasielsk. 
Poniżej przedstawione zostały dane dotyczące bezpieczeństwa i porządku publicznego zawarte  
w „Informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Miasta i Gminy Nasielsk 
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w 2020 roku”, sporządzonej przez Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku, przedstawionej 
podczas sesji Rady Miejskiej w Nasielsku w dniu 25 marca 2021 r. 
 

Przestępstwa 
Komisariat Policji w Nasielsku w 2020 roku osiągnął następujące wyniki: 
 

Przestępczość ogółem 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

405 466 +61 317 372 +55 82,02 77,69 -4,33 187 197 -10 
 

Przestępczość – 7 kategorii tzw. najbardziej uciążliwych społecznie 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

78 79 +1 118 90 -28 71,19 45,56 -25,63 35 29 -6 
 

Przestępczość kryminalna 
Wszczęcia +/- Stwierdzone +/- Skuteczność ścigania +/- % Podejrzanych +/- 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

233 295 +62 215 217 +2 79,07 68,66 -10,41 107 119 +12 
 

Rozbój, kradzież rozbójnicza, wymuszenie rozbójnicze 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

0 2 +2 1 1 0 100 0 -100 1 0 -1 
 

Bójka i pobicie 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

3 1 -2 4 0 -4 100 - - 8 0 -8 
 

Uszczerbek na zdrowiu 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

4 2 -2 7 6 -1 100 100 0 5 5 0 
 

Kradzież z włamaniem 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

17 22 +5 58 35 -23 82,76 51,43 -31,33 3 6 +3 
 

Kradzież cudzej rzeczy 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

39 38 -1 38 37 -1 47,3 32,43 -14,94 11 12 +1 
 

Uszkodzenie rzeczy 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

15 14 -1 10 11 +1 60 45,45 -14,55 7 6 -1 
 

Przestępstwa narkotykowe 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

9 13 +4 15 22 +7 100 100 0 11 20 -5 
 

Przestępczość gospodarcza 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

49 75 +26 22 77 +55 59,09 83,12 +24,03 11 15 +4 
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Przestępstwa korupcyjne 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

3 3 0 2 2  100 100 0 2 2 0 
 

Kradzież z włamaniem do samochodu 
Wszczęcia 

+/- 
Stwierdzone 

+/- 
Skuteczność ścigania % 

+/- % 
Podejrzanych 

+/- 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

5 7 +2 5 8 +3 20 12,5 -7,5 1 1 0 
 

Rok 2020 był rokiem bardzo trudnym na wielu płaszczyznach, głównie za sprawą ogłoszonej 
pandemii, sytuacji związanej z COVID-19. Dbając o bezpieczeństwo obywateli policjanci byli 
angażowani do wielu nowych zadań związanych z pandemią, co nie miało miejsca  wcześniej. 
Ponadto na spadek skuteczności ścigania ogromny wpływ miała absencja policjantów w służbie 
związana z COVID-19. Pomimo spadku skuteczności ścigania w niektórych kategoriach 
przestępstw wyniki osiągnięte przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nasielsku są nadal  
na wysokim poziomie w porównaniu do innych jednostek powiatu nowodworskiego, jak też 
garnizonu stołecznego. 
 

• Liczba sprawców zatrzymanych na gorącym uczynku przestępstwa – 90 osób. 

• Odnotowane zdarzenia drogowe: 

− 206 kolizji drogowych 

− 30 wypadków drogowych 

− 5 osób poniosło śmierć 
 

Służby ponadnormatywne 
W 2020 roku miało miejsce dofinansowanie kwotą 10.000,00 zł służb ponadnormatywnych 
prewencyjno-profilaktycznych realizowanych przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji  
w Nasielsku.  
 

Służby ponadnormatywne w ilości 20 służb wpłynęły pozytywnie na poprawę bezpieczeństwa, 
szczególnie w rejonie skweru Jana Pawła II przy ul. Rynek w Nasielsku. Odnotowano pozytywny 
oddźwięk wśród mieszkańców Nasielska. W toku pełnionych służb funkcjonariusze Policji: 

• przeprowadzili 28 interwencji publicznych i 1 interwencję domową (w tym 1 dotyczącą 
procedury Niebieskiej Karty) 

• wylegitymowali 111 osób 

• zatrzymali 2 sprawców przestępstw 

• ujawnili 43 wykroczenia, z czego 14 sprawców ukarano mandatami, sporządzono 4 wnioski  
o ukaranie do sądu oraz zastosowano 29 pouczeń, w tym ujawniono 1 nietrzeźwego 
kierującego rowerem oraz 4 osoby niestosujące się do przepisów ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.  

 

Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego: 

• działania w zakresie ujawniania nieletnich sprawców czynów karalnych na terenie podległym 
KP Nasielsk 

• zabezpieczenie placówek bankowych na terenie Miasta i Gminy Nasielsk pod kątem włamań  
i rozbojów oraz zniszczeń mienia 

• „Bezpieczne ferie 2020” 

• „Bezpieczne Wakacje 2020” 

• działania w środkach komunikacji z funkcjonariuszami Straży Ochrony Kolei 

• „Bezpieczna droga do szkoły” (celem zapobiegnięcia zdarzeniom z udziałem dzieci 

• „Motocykliści” 

• „Bezpieczny rowerzysta” 

• „Program poprawy bezpieczeństwa pieszych w ruchu drogowym” 

• „Trzeźwy kierowca” 

• „Poszukiwany” 
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Przez cały rok realizowano wspólnie z Policją akcje mające na celu poprawę widoczności  
na drodze mieszkańców Gminy Nasielsk m.in. poprzez współpracę z placówkami oświatowymi. 
 

W 2020 roku Komisariat Policji w Nasielsku w zakresie stanu bezpieczeństwa i porządku 
publicznego współpracował z samorządem Gminy Nasielsk, Miejskim Ośrodkiem Pomocy 
Społecznej, Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Zespołem 
Interdyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Współpraca polegała na 
odbywaniu wspólnych – w miarę możliwości (COVID-19) – posiedzeń, prowadzenia rozmów 
telefonicznych, wzajemnie przekazywano informacje na temat występujących zagrożeń. 
Stwierdzono 30 przypadków przemocy w rodzinie – powiadomienia skierowano  
do Przewodniczącego Zespołu Interdyscyplinarnego do Spraw Przemocy w Rodzinie.  
 

W 2020 roku KP w Nasielsku zabezpieczał imprezy i uroczystości odbywające się na terenie 
miasta i gminy Nasielsk: 

• Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, 

• obchody rocznicy Bitwy nad Wkrą, w tym wyścig kolarski, 

• pielgrzymkę na Jasną Górę, 

• biegi uliczne, 

• mecze drużyny piłkarskiej Żbik Nasielsk. 
W toku ich trwania nie odnotowano żadnych zdarzeń kryminalnych. Większość tych imprez 
zabezpieczono siłami KP w Nasielsku. Przy większych imprezach wsparcia udzielali 
funkcjonariusze Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji w Nowym Dworze 
Mazowieckim. 
 

W 2020 roku nadal monitorowano za pośrednictwem służb prewencyjnych ważne obiekty 
użyteczności publicznej na terenie Gminy Nasielsk. Nie odnotowano zdarzeń przestępczych 
mogących mieć wpływ na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego. Sprawdzane są pojazdy 
oraz osoby, które swoim zachowaniem dają ku temu podstawy.  
 

Wykroczenia 
W 2020 roku ujawniono 2.016 wykroczeń (wobec 2.215 wykroczeń w 2019 roku, co stanowi 
spadek o 199 wykroczeń, dynamika na poziomie 91,02 %). 
 

Poniższa tabela przedstawia strukturę wykroczeń: 

Wykroczenia przeciwko 
Liczba ujawnionych 
wykroczeń w 2019 r. 

Liczba ujawnionych 
wykroczeń w 2020 r. 

Dynamika 

• porządkowi i spokojowi publicznemu 124 364 293,54% 

• bezpieczeństwu osób i mienia 30 25 83,33% 

• bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji 1.853 1.386 74,80% 

• osobie 0 0 - 

• mieniu 27 28 103,7% 

• obyczajności publicznej 11 18 163,63% 

• urządzeniom użytku publicznego 50 52 104% 

• przepisom o wychowaniu w trzeźwości 111 72 64,86% 

• innym przepisom 9 71 788,88% 

• o ochronie przyrody 0 0 - 

Łącznie 2215 2016 91,02% 

 

W 2020 roku dominującą kategorią wśród wykroczeń stanowił wykroczenia przeciwko 
bezpieczeństwu w komunikacji, pomimo iż liczba ich była mniejsza o 467 niż w 2019 roku. 
Ujawnialność wykroczeń z kategorii przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu zdecydowanie 
wzrosła, wskaźnik dynamiki na poziomie 293,54 %. Ma to związek z panującą pandemią, część 
wykroczeń to łamanie nakazu zakrywania ust i nosa maseczką. 



54 

 

Środki stosowane wobec sprawców wykroczeń: 

• postępowanie mandatowe     – 662 (wobec 662 w 2019 r.) 

• pouczenia       – 1.291 (wobec 1.590 w 2019 r.) 
 

Wnioski o ukaranie do sądu. 
Ostatnią formą reakcji na wykroczenie jest skierowanie wniosku o ukaranie do sądu bądź 
odstąpienie. W 2020 roku funkcjonariusz Policji prowadzący postępowania o wykroczenia 
sporządził: 

• wniosków o ukaranie      – 90 (wobec 58 w 2019 r.) 

• odstąpień       – 142 (wobec 252 w 2019 r.) 
 

Inne czynności 

• Liczba zatrzymanych praw jazdy    – 18 szt. 

• Liczba wylegitymowanych osób    – 5.216 

• Liczba przeprowadzonych interwencji    – 2.332, w tym domowych – 117 

• Liczba wykonanych przez dzielnicowych pomocy prawnych na rzecz Sądów, Prokuratur  
i innych instytucji państwowych     – 598 

• Liczba doręczonych wezwań     – 128 
 

Stan etatowy 

• Stan etatowy Komisariatu Policji w Nasielsku   – 30 funkcjonariuszy, w tym: 

− Komendant  

− Zastępca Komendanta 

− kierownik referatu kryminalnego 

− 5 dyżurnych 

− 7 funkcjonariuszy referatu kryminalnego 

− 1 asystent ds. prewencji 

− 1 asystent ds. wykroczeń 

− 3 dzielnicowych 

− 10 policjantów zespołu patrolowo-interwencyjnego 

• Stan faktyczny jednostki na dzień 31.12.2020 roku  – 29 funkcjonariuszy (wakat w Zespole 
Patrolowo-Interwencyjnym). 

 

Flota 
W 2020 roku Komisariat Policji w Nasielsku dysponował 7 radiowozami:  

• Opel Corsa (2015 r.) – przebieg 161.930 km 

• KIA Ceed (2015 r.) - przebieg 314.300 km 

• KIA Ceed (2015 r.) – przebieg 226.335 km 

• KIA Ceed (2020 r.) – przebieg 3.680 km 

• Hyundai i20 (2018 r. – nieoznakowany) – przebieg 32.700 km 

• Renault Megane (2010 r. – nieoznakowany) – przebieg 295.540 km 

• Fiat Bravo (2010 r. – nieoznakowany) – przebieg 121.323 km 
 
W 2020 roku przeznaczono w budżecie Gminy Nasielsk kwotę 50.000,00 zł na zakup radiowozu 
dla Komisariatu Policji w Nasielsku. 
 

B. Ochotnicza Straż Pożarna 
 

Liczba jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych funkcjonujących na terenie Gminy Nasielsk – 7, 
w tym 3 jednostki należące do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG). Są to:  

• OSP Nasielsk (KSRG) 

• OSP Psucin (KSRG) 

• OSP Cieksyn (KSRG) 

• OSP Nuna  

• OSP Jackowo 
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• OSP Krzyczki 

• OSP Jaskółowo 
 

Budżet zaplanowany na rok 2020 na działalność ww. jednostek OSP – 357.270,00 zł.  
Dodatkowo na zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP Nasielsk przeznaczono kwotę 
260.000,00 zł.  
 

Poniższa tabela przedstawia liczbę zdarzeń na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku. 
 

Rodzaj zdarzenia Liczba zdarzeń Uwagi 

Pożary 88 - 

Miejscowe zagrożenia 146 w tym 9 zdarzeń związanych występowaniem pandemii koronawirusa SARS-Cov-2 

Alarmy fałszywe 7 - 

Razem liczba zdarzeń 241 - 
 

Poniższa tabela przedstawia skutki pożarów i miejscowych zagrożeń w Gminie Nasielsk w 2020 
roku. 
 

Poszkodowani (ranni) w pożarach 2 

Ofiary śmiertelne w pożarach 0 

Poszkodowani (ranni) wskutek miejscowych zagrożeń 24 

Ofiary śmiertelne wskutek miejscowych zagrożeń 5 

Straty w mieniu wskutek pożarów (tys. zł) 753,9 

Uratowane mienie podczas pożarów (tys. zł) 2.602 

Straty w mieniu wskutek miejscowych zagrożeń (tys. zł) 429,5 

Uratowane mienie podczas miejscowych zagrożeń (tys. zł) 705 
 

Poniższa tabela przedstawia udział jednostek OSP w działaniach w 2020 roku na terenie Gminy 
Nasielsk. 
 

Jednostka OSP Rodzaj zdarzenia Liczba interwencji 

Nasielsk 

Pożary 66 

Miejscowe zagrożenia 93 

Alarmy fałszywe 3 

Razem 162 

Psucin 

Pożary 22 

Miejscowe zagrożenia 21 

Alarmy fałszywe  3 

Razem 46 

Cieksyn 

Pożary 22 

Miejscowe zagrożenia 26 

Alarmy fałszywe  1 

Razem 49 

Nuna 

Pożary 11 

Miejscowe zagrożenia 15 

Alarmy fałszywe  1 

Razem 27 

Jackowo Włościańskie 

Pożary 26 

Miejscowe zagrożenia 14 

Alarmy fałszywe  0 

Razem 40 

Jaskółowo 

Pożary 7 

Miejscowe zagrożenia 2 

Alarmy fałszywe  0 

Razem 9 

Krzyczki Pieniążki 

Pożary 6 

Miejscowe zagrożenia 4 

Alarmy fałszywe  0 

Razem 10 
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W ramach organizowanych szkoleń strażaków ratowników OSP, z terenu Gminy Nasielsk 
szkolenia ukończyło 13 strażaków, w tym: 
1. Szkolenie dowódców OSP    – 1 
2. Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy   – 12 
 

Poniżej przedstawiono wykaz członków z poszczególnych jednostek OSP uprawnionych  
do działań ratowniczych 
 

Lp. Jednostka OSP Liczebność jednostki Liczba uprawnionych do udziału w działaniach ratowniczych 

1. Nasielsk 25 19 

2. Psucin 21 17 

3. Cieksyn 28 27 

4. Nuna 21 14 

5. Krzyczki Pieniążki 19 13 

6. Jackowo Włościańskie 25 16 

7. Jaskółowo 19 7 

Łącznie 158 113 
 

OSP z terenu Gminy Nasielsk dysponują następującymi samochodami strażackimi. 
 

Lp. Nazwa jednostki OSP Marka samochodu Nr rejestracyjny pojazdu 

1. Cieksyn Renault G 270 WND 41707 

2. Cieksyn Mitsubishi WND 58225 

3. Cieksyn Scania P82 WND 67898 

4. Jaskółowo Star 244 L WND 05060 

5. Jackowo Star 266 WND 53LM 

6. Psucin Renault G270 WND 07RG 

7. Psucin Iveco Eurocargo WND 08478 

8. Nuna Renault G270 WND 41711 

9. Krzyczki Man 13168H WND S430 

10. Krzyczki Jelcz 004 WND 75730 

11. Nasielsk Magirus - Deutz WND 56233 

12. Nasielsk Iveco Eurocargo  WND 01464 

13. Nasielsk Lublin  WND G782 
 

Poniżej przedstawiono wykaz ważniejszych wydatków poniesionych na poszczególne jednostki 
OSP w 2020 roku. 
 

OSP Nasielsk 
Paliwo  13.813,39 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 2.520,00 zł 

Konserwacja sprzętu  8.400,00 zł 

Energia 1.870,88 zł 

Ubezpieczenie OC samochodów 1.825,00 zł 

Przeglądy techniczne samochodów 812,00 zł 

Naprawa lustra zewnętrznego w samochodzie strażackim 1.732,37 zł 

Zakup 2 kpl. elektrod oraz pulsoksymetru 676,00 zł 

Zakup opatrunków hydrożelowych 1.000,00 zł 

Serwis techniczny dwóch pił łańcuchowych  550,00 zł 

Ładowanie tlenem butli 169,25 zł 

Oznakowanie wozu strażackiego 150,00 zł 

Naprawa samochodu marki LUBLIN 1.000,00 zł 

Zakup generatora do wytwarzania sygnałów alarmowych oraz świetlnych w samochodzie strażackim 766,29 zł 

Zakup gaśnic proszkowych oraz zestawu kominiarskiego 738,00 zł 

Zakup samochodu strażackiego marki MAN 260.000,00 zł 

RAZEM 317.023,18 zł 

 

OSP Psucin  
Paliwo 3.728,90 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 6.096,00 zł 
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Energia 1.816,03 zł 

Konserwacja sprzętu  8.400,00 zł 

Przeglądy techniczne samochodów 408,00 zł 

Ubezpieczenie OC samochodów 922,00 zł 

Dzierżawa zbiornika 442,80 zł 

Powiadomienia SMS  181,44 zł 

Montaż bramy garażowej 4.800,00 zł 

Zakup akumulatorów 1.299,99 zł 

Remont pomieszczeń socjalnych w budynku OSP 10.000,00 zł 

RAZEM 38.095,16 zł 

 

OSP Cieksyn  
Paliwo  4.887,89 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 8.240,00 zł 

Konserwacja sprzętu  8.400,00  zł 

Energia 4.613,99 zł 

Gaz – Propan luzem  2.931,95 zł 

Ubezpieczenie OC samochodów  2.119,00 zł  

Przeglądy techniczne pojazdów 507,00 zł 

Zakup rękawic strażackich 2.373,90 zł 

Zakup węży strażackich 1.542,42 zł 

Zakup butów gumowych – część kwoty dofinansowano z PWPW 493,00 zł 

Zakup ubrania bojowego 2-częściowego – dofinansowanie z PWPW 4.901,81 zł  

Zakup ubrania lekkiego 1.200,00 zł 

Tablica informacyjna na zewnątrz budynku 135,30 zł 

Przegląd narzędzi hydraulicznych LUKAS  461,25 zł 

Remont stolarki okiennej w pomieszczeniu spożywania posiłków, instalacji elektrycznej i instalacji 
centralnego ogrzewania pomieszczeniach sanitarnych, garażowych i kuchni w strażnicy 

5.970,00 zł – 
dofinansowanie z Urzędu 

Marszałkowskiego  
5.000,00 zł – wkład 

Gminy 
RAZEM 47.807,51 zł 

 

OSP Nuna  
Paliwo  1.887,57 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 3.352,00 zł 

Konserwacja sprzętu  4.800,00 zł 

Energia 1.933,65 zł 

Ubezpieczenie OC samochodu 524,00 zł 

Przegląd narzędzi hydraulicznych LAKAS 430,50 zł 

Zakup 1 kpl. ubrania lekkiego 1.200,00 zł 

Zakup sorbentu 202,95 zł 

RAZEM 14.330,67 zł 
 

OSP Jackowo 
Paliwo  3.534,45 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 4.800,00 zł 

Konserwacja sprzętu  3.850,00 zł 

Energia 4.023,86 zł 

Ubezpieczenie OC samochodu 476,00 zł 

Przegląd reduktora tlenowego wraz z ładowaniem butli tlenem 189,30 zł 

Naprawa samochodu strażackiego STAR 266 3.500,00 zł 

Przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

RAZEM 20.577,61 zł 
 

OSP Jaskółowo  
Paliwo 889,16 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze 809,00 zł 

Konserwacja sprzętu 4.800,00 zł 

Energia  2.791,46 zł 

Ubezpieczenie OC samochodu 500,00 zł 



58 

Przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

Remont instalacji centralnego ogrzewania 2.328,81 zł 

Zakup sprzętu przeciwpożarowego 3.480,90 zł 

Wymiana gniazda bezpieczników  200,00 zł 

RAZEM 16.003,33 zł 
 

OSP Krzyczki  
Paliwo  1.414,30 zł 

Akcje ratowniczo-gaśnicze  1.344,00 zł 

Konserwacja sprzętu  4.800,00 zł 

Energia 499,81 zł 

Ubezpieczenie OC samochodu  874,00 zł 

Przegląd techniczny samochodu 204,00 zł 

Ładowanie butli tlenem 90,90 zł 

Zakup nitownicy, nitów, śrub oraz innych materiałów metalowych 292,76 zł 

Zakup akumulatorów do samochodu strażackiego 1.330,00 zł 

Wyważenie kół przy samochodzie strażackim 120,00 zł 

Montaż stacji selektywnego powiadamiania 6.519,00 zł 

Programowanie radiotelefonu GM 360 196,80 zł 

RAZEM 17.685,57 zł 
 

Wydatki bez podziału 
Ochrona obiektów OSP   123,00 zł 

Sprzęt dla PSP 5.000,00 zł 

Badania lekarskie 17.800,00 zł 

Sorbent  3.250,00 zł 

Kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy  5.400,00 zł 

Zarządzanie budynkami OSP przez NBM 40.522,35 zł 

Opłata za wodę do celów pożarniczych  2.588,65 zł 

Ubezpieczenie strażaków 10.110,00 zł 

Inne (związane z pomocą straży w przeciwdziałaniu COVID -19) 22.592, 67 zł 

RAZEM 107.386,67 zł 

 

C. Straż Miejska w Nasielsku 
 

Straż Miejska w Nasielsku funkcjonuje od 01.01.2020 roku w składzie jednoosobowym  
tj. Komendanta Straży. 
 

W ramach podpisanego porozumienia pomiędzy Burmistrzem Nasielska a Komendantem 
Powiatowym Policji w Nowym Dworze Mazowieckim określono charakter i zakres współpracy 
pomiędzy Komendantem Komisariatu Policji w Nasielsku i Komendantem Straży Miejskiej  
w Nasielsku. Od chwili podpisania porozumienia do 31 października 2020 roku miało miejsce  
50 (45 zarejestrowanych w systemie policyjnym) wspólnych służb Komendanta SM  
z funkcjonariuszami Policji radiowozem oznakowanym. Z uwagi na pandemię od 1 listopada 2020 
roku nie były realizowane wspólne patrole.  
 

W 2020 roku Straż Miejska w Nasielsku realizowała zadania ustawowe, w wyniku których: 

• podjęto 113 interwencji zgodnie z „Rejestrem interwencji Straży Miejskiej”, 

• wszczęto 41 postępowań zgodnie z „Rejestrem spraw o wykroczenia”; 3 zakończyły 
skierowaniem do Sądu Rejonowego w Pułtusku (wylewanie nieczystości płynnych  
i parkowanie w miejscu obowiązywania znaku zakazu oraz w obrębie skrzyżowania  
z jednoczesnym parkowaniem na chodniku 4 kołami), 2 w ramach postępowania 
mandatowego za zaśmiecanie miejsca publicznego,  

• dokonano 156 kontroli obiektów komunalnych i urządzeń użyteczności publicznej, 

• zabezpieczono 4 miejsca zdarzenia, 

• w 492 przypadkach zareagowano na nieprzestrzeganie przepisów prawa, a w szczególności 
dotyczących:  
- 10 wykroczeń przeciwko porządkowi i spokojowi publicznemu (art. 49-64 Kw), 
- 18 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwo osób i mienia (art. 70-83 Kw), 
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- 80 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w komunikacji (art. 84-103 Kw), 
- 6 wykroczeń przeciwko zdrowiu (art. 109-118 Kw),  
- 32 wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (art. 143-145 Kw), 
- 1 wykroczenia z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,  
- 19 wykroczeń z ustawy o czystości i porządku w gminie, 
- 4 wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt, 
- 3 wykroczeń z ustawy o odpadach, 
- 12 zdarzeń naruszających akta prawa miejscowego, 
- 302 innych zdarzeń. 

 

Zgodnie z poleceniem Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 marca 2020 roku Burmistrz Nasielska 
zlecił Straży Miejskiej wspólne działania z Policją, a jednocześnie pozostałe zadania od tego czasu 
były realizowane wyłącznie w zakresie, w jakim służą prowadzeniu działań związanych  
z weryfikacją wykonywania nakazów, zakazów i obowiązków wynikających z przepisów prawa 
powszechnie obowiązującego, związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się choroby 
zakaźnej COVID-19. W ramach podejmowanych działań w związku z zaistniałą pandemią 
Komendant SM m. in.: 

• przywoził paczki przeznaczone dla osób objętych kwarantanną, jak również dowoził pod 
wskazane adresy, 

• kontrolował osoby objęte kwarantanną pod kątem przebywania w miejscu zamieszkania, 

• w ramach patroli sprawdzał, czy obowiązujące ograniczenia i zakazy są przestrzegane przez 
mieszkańców Gminy, a w szczególności zwracał uwagę na gromadzenie się osób oraz 
nielegalny handel powodujący również takie skutki, a także brak zakrywania twarzy 
maseczkami w przestrzeni publicznej oraz obiektach handlowych, 

• monitorował miejsca wyłączone zakazami z użytkowania tj. place zabaw i parki oraz okolice 
terenów leśnych, 

• wykonywał inne czynności wynikające z przebiegu realizowanych zadań. 
 

Poniższa tabela prezentuje ewidencję wyników działań Straży Miejskiej w Nasielsku 

Lp. Rodzaj wykroczeń zawartych w: 

Środki 
oddziaływania 

wychowawczego 
(art. 41 kw) 

Grzywna 
nałożona  
w drodze 
mandatu 
karnego 

Wnioski 
do sądu 

Inny sposób 
zakończenia 
czynności  

(np. odstąpienie  
od skierowania 

wniosku  
o ukaranie, 
przekazanie 

sprawy innym 
organom) 

Razem 

liczba kwota 

1. ustawie – Kodeks wykroczeń:  145 3 300 2 - 150 

a) 
wykroczenia przeciwko porządkowi i spokojowi 
publicznemu 

10 - - - - 10 

b) wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia 17 1 100 - - 18 

c) 
wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi  
w komunikacji 

80 - - 2 - 82 

d) wykroczenia przeciwko zdrowiu 6 - - - - 6 

e) wykroczenia przeciwko urządzeniom użytku publicznego 32 2 200 - - 34 

2. 
ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu 
alkoholizmowi 

1 - - - - 1 

3. ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 19 - - 1 - 20 

4. ustawie o ochronie zwierząt 4 - - - - 4 

5. ustawie o odpadach 3 - - - - 3 

6. aktach prawa miejscowego (przepisy porządkowe) 12 - - - - 12 

7. innych 302 - - - - 302 

Ogółem 486 3 300 3 - 492 
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Pozostałe wyniki działań Straży Miejskiej w Nasielsku przedstawia poniższa tabela. 

Lp. Pozostałe wyniki działania Liczba 

1. Osoby doprowadzone do izby wytrzeźwień lub miejsca zamieszkania. 1 

2. 
Zabezpieczenie miejsca przestępstwa, katastrofy lub innego podobnego zdarzenia albo miejsca zagrożonego takim 
zdarzeniem. 

4 

3. Chronione obiekty komunalne i urządzenia użyteczności publicznej. 156 

4. Przyjęte zgłoszenia od mieszkańców, dotyczące: 113 

  a) zakłócenia porządku publicznego i spokoju, 4 

  b) zagrożeń w ruchu drogowym, 21 

  c) ochrony środowiska i gospodarki odpadami, 47 

  d) zagrożeń życia i zdrowia, - 

  e) zagrożeń pożarowych (katastrofy), 1 

  f) awarii technicznych, - 

  g) zwierząt. 20 

5. Pozostałe zgłoszenia. 20 

 

Szczególne działania były skierowane na współpracę z Wydziałem Środowiska i Rozwoju 
Obszarów Wiejskich Urzędu Miejskiego w Nasielsku odnośnie ochrony środowiska. Straż Miejska 
w swoich działaniach w tym zakresie korzystała z informacji przekazywanych przez Wydział,  
a także z dostępnej bazy deklaracji śmieciowych, ewidencji ludności oraz portalu Geoportal.  
 

W ramach ww. działań: 

• w trakcie sezonu grzewczego w 2020 roku skierowano 65 pism informujących  
o konsekwencjach palenia odpadami i zanieczyszczania środowiska (pismo merytorycznie 
przygotowane przez Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich, a kierowane  
do adresatów przez Straż Miejską), 

• w ramach 492 przypadków działań, Komendant Straży Miejskiej w 85 przypadkach podjął 
działania dotyczące ochrony środowiska w zakresie: 

− 18 wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu osób i mienia (art. 70-83 Kw) 

− 6 wykroczeń przeciwko zdrowiu (art. 109-118 Kw) 

− 34 wykroczeń przeciwko urządzeniom użyteczności publicznej (art. 143-145 Kw) 

− 20 wykroczeń z ustawy o czystości i porządku w gminie 

− 4 wykroczeń z ustawy o ochronie zwierząt 

− 3 wykroczeń z ustawy o odpadach 
 

D. Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
 

Działania w zakresie przeciwdziałania COVID-19: 

• bieżące nadzorowanie wszelkich działań na terenie Gminy Nasielsk w zakresie 
przeciwdziałania COVID-19 

• zwoływanie posiedzeń Zespołu Zarządzania Kryzysowego w celu omówienia działań  
w zakresie przeciwdziałania COVID-19 

• zakup środków ochrony osobistej, urządzeń do dezynfekcji oraz ich dystrybucja dla 
pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku, placówek oświatowych podległych Gminie 
Nasielsk oraz gminnych jednostek organizacyjnych  

• zlecenie strażakom Ochotniczych Straży Pożarnych i nadzorowanie: 

− dezynfekcji placówek oświatowych podległych Gminie Nasielsk 

− przewożenia żywności dla osób przebywających na kwarantannie z PCK w Nowym Dworze 
Mazowieckim do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 

− dostarczania paczek żywnościowych osobom przebywającym na kwarantannie 

− dostarczania maseczek ochronnych wielokrotnego użytku mieszkańcom Gminy Nasielsk 

− przewożenia środków ochronnych ze Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze 
Mazowieckim przekazanych przez Wojewodę Mazowieckiego dla placówek szkolnych 
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• przewożenie żywności dla osób przebywających na kwarantannie przez pracowników Wydziału 
z PCK w Nowym Dworze Mazowieckim do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Nasielsku 

• uczestniczenie w dystrybucji masek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy 
Nasielsk 

 

Inne działania 

• Liczba wydanych 21 decyzji administracyjnych w sprawie przeznaczenia do wykonania 
świadczeń osobistych na rzecz obrony – 21, w tym: 

− 19 decyzji pozytywnych 

− 1 decyzja negatywna 

− 1 decyzja bezprzedmiotowa 
 

E. Miejski monitoring wizyjny 
 

• Liczba kamer na terenie Gminy Nasielsk    – 27 

• Liczba lokalizacji kamer na terenie Gminy Nasielsk   – 16 

• Liczba nowych kamer zainstalowanych w 2020 roku    – 5 

− Stadion Miejski  

− siłownia plenerowa 

− parking przy ul. Rynek 

− targowica przy ul. Lipowej 

− skwer Bohaterów 1920 roku (przy fontannie) 
 

Na nowe kamery pozyskane zostały środki w kwocie 15.000,00 zł z funduszu PZU. 
 
 

XIV. Transport 
 

W 2020 roku kontynuowane były lokalne przewozy pasażerskie po terenie Gminy Nasielsk. 
Przewozy odbywały się na 8 liniach: 

• Linia nr 1: Nasielsk Rynek-Nasielsk Dworzec Kolejowy-Mogowo 

• Linia nr 2: Nasielsk-Cieksyn-Miękoszyn-Nasielsk 

• Linia nr 3: Nasielsk-Mazewo-Jackowo-Kątne-Nasielsk 

• Linia nr 4: Nasielsk-Nuna-Budy Siennickie-Nasielsk 

• Linia nr 5: Nasielsk-Krzyczki-Głodowo-Kędzierzawice-Pianowo-Nasielsk 

• Linia nr 6: Nasielsk-Popowo-Żabiczyn-Nasielsk 

• Linia nr 7: Nasielsk-Siennica-Mogowo-Nasielsk 

• Linia nr 8: Nasielsk-Cieksyn-Andzin-Nasielsk 
 

W 2020 roku na przejazdy na ww. liniach komunikacyjnych zakupionych zostało 59.880 biletów,  
w tym: 

• 1.111 biletów miesięcznych  

• 58.769 biletów jednorazowych 
 

Złożony w 2020 roku do Wojewody Mazowieckiego wniosek na ww. przewozy na rok 2021 uzyskał 
dofinansowanie do kwoty 842.430,00 zł. Przewozy dotyczą 6 linii: 

• Linia nr 1: Nasielsk Rynek–Nasielsk Dworzec Kolejowy–Mogowo  

• Linia nr 2: Nasielsk Rynek–Cieksyn–Nowa Wrona–Miękoszyn–Nasielsk Rynek 

• Linia nr 3: Nasielsk Rynek–Mazewo–Jackowo–Kątne–Nasielsk Rynek 

• Linia nr 4: Nasielsk Rynek–Nuna–Budy Siennickie–Nasielsk Rynek 

• Linia nr 5: Nasielsk Rynek–Krzyczki–Głodowo–Kędzierzawice–Pianowo–Nasielsk Rynek 

• Linia nr 6: Nasielsk Rynek–Popowo–Żabiczyn–Nasielsk Rynek 
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XV. Przedsiębiorczość 
 

• Liczba przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą zarejestrowanych w CEIDG 
na dzień 31.12.2020 r. – 1341 (według głównego miejsca wykonywania działalności). 

 

• Liczba złożonych w Urzędzie Miejskim wniosków dot. wpisów w ramach CEIDG – 731, w tym:  

− założenie działalności gospodarczej  – 116 wniosków 

− zmiana      – 399 wniosków 

− zmiana z zawieszeniem    – 106 wniosków 

− zmiana ze wznowieniem    – 62 wnioski 

− zmiana z zakończeniem    – 3 wnioski 

− zakończenie      – 45 wniosków 
 

• Liczba podmiotów posiadających zezwolenie (koncesję) na sprzedaż napojów alkoholowych 
według stanu na 31.12.2020 r. – 55, w tym:  

− 44 sklepy 

− 11 punktów gastronomicznych. 
 

W związku z trwającą pandemią koronawirusa podjęto również działania na rzecz wsparcia 
lokalnych przedsiębiorców: 

• W dniu 22 kwietnia 2020 r. Rada Miejska w nasielsku podjęła uchwałę Nr XVI/138/20  
w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości. Na mocy tej Uchwały zwolnione zostały  
z podatku od nieruchomości grunty, budynki i budowle związane z prowadzeniem działalności 
gospodarczej w zakresie zajętym pod działalność (branże zamknięte decyzją władz 
państwowych): 
- związaną z konsumpcją i podawaniem napojów, 
- związaną z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi, 
- związaną z działalnością salonów tatuażu i piercingu, 
- usługową związaną z poprawą kondycji fizycznej, 
- związaną z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek  
i przewodników turystycznych, 

- polegającą na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy 
stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, 
spożywanych na miejscu. 

Zakres zwolnienia od podatku od nieruchomości objął: 

− w przypadku osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących  
ww. działalność gospodarczą – miesiące maj-lipiec 2020 roku płatnych do 15. każdego 
z tych miesięcy, 

− w przypadku osób fizycznych prowadzących ww. działalność gospodarczą – II ratę 
podatku płatną do 15 maja 2020 roku. 

Udzielono pomocy 4 podmiotom gospodarczym – kwota pomocy wyniosła 32.287,00 zł. 

• Koordynacja akcja wspomagającej lokalnych handlarzy kwiatów w związku z zamknięciem 
cmentarzy przed 1 listopada 2020 roku. Zakupione od nich kwiaty zostały wykorzystane  
na terenie Gminy Nasielsk. 

• Stworzono specjalne zakładki na stronie internetowej Urzędu promujące lokalnych 
przedsiębiorców i rolników w czasach pandemii. 

 
 

XVII. Kultura, kultura fizyczna i sport 
 

Zadania Gminy Nasielsk w zakresie kultury są realizowane poprzez dwie instytucje prowadzące 
działalność kulturalną na rzecz mieszkańców gminy, tj.: 

• Miejsko-Gminna Bibliotekę Publiczną w Nasielsku (MGBP), 

• Nasielski Ośrodek Kultury (NOK). 
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Ponadto inicjatorami działań kulturalnych są stowarzyszenia, wśród których wyróżniają się: 
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „Skafander” z siedzibą w Cieksynie, działające na rzecz 
integracji i rozwoju kulturalno-społecznego mieszkańców Cieksyna i nie tylko, a także Koła 
Gospodyń Wiejskich działające na terenie Gminy Nasielsk. 
 

A. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku posiada dwie filie: w Cieksynie oraz w Starych 
Pieścirogach. 
 

Liczba zarejestrowanych czytelników łącznie   – 2.108 osób, w tym: 

• w Bibliotece Głównej w Nasielsku    – 1.780 osób 

• w Filii w Cieksynie      – 68 osób 

• w Filii w Starych Pieścirogach     – 260 osób 
 

Liczba odwiedzin w 2020 roku łącznie    – 10.848, w tym: 

• w Bibliotece Głównej w Nasielsku    – 9.435 

• w Filii w Cieksynie      – 257 

• w Filii w Starych Pieścirogach     – 1.156 
 

Liczba wypożyczonych w 2020 roku woluminów   – 20.941 egzemplarzy, w tym: 

• w Bibliotece Głównej w Nasielsku    – 18.025 egzemplarzy 

• w Filii w Cieksynie      – 738 egzemplarzy 

• w Filii w Starych Pieścirogach     – 2.178 egzemplarzy 
 

Liczba posiadanych woluminów łącznie    – 63.210 egzemplarzy, w tym: 

• w Bibliotece Głównej w Nasielsku    – 42.673 egzemplarze 

• w Filii w Cieksynie      – 9.802 egzemplarze 

• w Filii w Starych Pieścirogach     – 10.735 egzemplarzy 
 

Działania podejmowane w 2020 roku: 

• W ramach działającego przy MGBP Dyskusyjnego Klubu Książki pozyskanie zostały środki 
finansowe z Biblioteki Narodowej, za które zorganizowano spotkania autorskie z Justyną 
Bednarek i Wiolettą Piasecką, w których uczestniczyli przedszkolaki i uczniowie z terenu 
Gminy Nasielsk. 

• Włączenie się do akcji społecznej „Narodowego Czytanie” pod patronatem Pary Prezydenckiej 
– wspólnie z Liceum Ogólnokształcącym im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
zorganizowano czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. 

• Udział w akcji „Cała Polska Czyta Dzieciom”, czyli kampanii społecznej mającej na celu 
propagowanie codziennego czytania dzieciom. 

• MGBP wzięła udział w akcji „Noc Bibliotek” (grupa 15 osób spotkała się m. in. z pisarką 
Wiolettą Piasecką). 

• MGBP prowadzi działalność Dyskusyjnego Klubu Książki, który zrzesza 20 członków; 
spotkania klubu odbywają się raz w miesiącu (w soboty), w ramach działalności Klubu odbyło 
się spotkanie dla dorosłych z pisarką Wiolettą Piasecką. 

• Współpraca ze szkołami i przedszkolami z terenu Gminy, Nasielskim Ośrodkiem Kultury, 
Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Nasielskim Uniwersytetem Trzeciego Wieku, 
Domem Pomocy Społecznej, „Klubem Seniora” oraz organizacjami pozarządowymi. 

• Prowadzenie pracowni komputerowej (Lokalne Centrum Kompetencji), w której udostępniany 
jest nieodpłatnie dostęp do internetu oraz pomoc seniorom w wyszukiwaniu potrzebnych  
im informacji. 

• Przygotowywanie do działalności muzealnej na bazie przekazanego w grudniu 2020 roku 
zabytkowego budynku dawnego domu nauczyciela przy Szkole Podstawowej Nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku; planowane jest eksponowanie kilku wystaw tematycznych 
dotyczących historii miasta i regionu; zbiory, które będą eksponowane w tym miejscu, 
stanowią własność MGBP; gotowa jest wystawa pt. „Nasielsk w średniowieczu”. 
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B. Nasielski Ośrodek Kultury 
 

Nasielski Ośrodek Kultury działa w oparciu o statut instytucji kultury realizując główne jego 
założenia poprzez: 

• organizowanie różnorodnych form edukacji kulturalnej wychowania przez sztukę 

• stwarzanie warunków dla amatorskiego ruchu artystycznego, kół i klubów zainteresowań, 
sekcji, zespołów itp. 

• organizację spektakli, koncertów, festiwali, wystaw, odczytów, seansów filmowych, imprez 
artystycznych, rozrywkowych i turystycznych 

 

Liczba wydarzeń (festiwale, koncerty, konkursy, spotkania) zorganizowanych w 2020 roku – 44: 
1) Spotkania z Filharmonią – W. A. Mozart „Bastien i Bastienne. Przedstawienie operowe  

w kostiumach” (7 stycznia) 
2) Wycieczka szkolna zwiedzanie kina – Szkoła „Pod Fiołkami” (10 stycznia) 
3) Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy (12 stycznia) 
4) Wernisaż wystawy Francisco D’Andrea (17 stycznia) 
5) Teatr Smyka „Bałwanek Tiko i Królowa Fruncja” (18 stycznia) 
6) Teatr Smyka „Król Maciuś” (1 lutego) 
7) Koncert kolęd w wykonaniu Nasielskiej Orkiestry Dętej (2 lutego) 
8) Wielkie widowiska w małym kinie „Rajmonda” Bolszoj (11 lutego) 
9) „Zima w mieście” – cykl warsztatów, zajęć i spektakli dla dzieci (11-20 lutego) 
10) Spotkania z Filharmonią „Pod niebem Paryża” (25 lutego) 
11) Wielkie widowiska w małym kinie: „W poszukiwaniu Chopina” – dokument (3 marca) 
12) Teatr Smyka „Tajemnice Żabiego Stawu" (7 marca) 
13) Spotkania z Filharmonią „Spokojnie, to tylko rock’n’roll” (10 marca) 
14) Spotkanie inicjujące działania w ramach programu Dom Kultury+ (24 marca) 
15) Szkolenie i konfiguracja sprzętu do tworzenia zajęć online (29 kwietnia) 
16) Produkcja filmów z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne w NOK (maj) 
17) Publikacja pierwszego odcinka zajęć kreatywnych w wersji online (4 maja) 
18) Finał konkursów na wykonanie gry planszowej i komiksu (12 maja) 
19) Finał konkursu plastycznego „Wspólne świętowanie po zakończeniu pandemii” (29 maja) 
20) Koncert Wojciecha Gęsickiego online (5 czerwca) 
21) Koncert zespołu BumBum Orkestar online (12 czerwca) 
22) Koncert zespołu Raggabarabanda online (19 czerwca) 
23) Finał Festiwalu Piosenki „O Złotą Nutkę” (23 czerwca) 
24) Spektakl pt. „Legenda o Smoku Wawelskim” Teatr Prima (1 sierpnia) 
25) Kino samochodowe „Narodziny Gwiazdy” (14 sierpnia) 
26) Kino samochodowe „Cud nad Wisłą” (15 sierpnia) 
27) Wystawa plenerowa obchodów 100. rocznicy Bitwy nad Wkrą i Bitwy o Nasielsk (sierpień) 
28) Ocena wniosków, na realizację oddolnych pomysłów mieszkańców „Mam patent na kulturę” 

(19 sierpnia) 
29) Wystawa „1920 Wojna Światów" to jeden z projektów realizowanych przez KGHM Polska 

Miedź (26 sierpnia) 
30) Spektakl Teatr Scena 96 „Szewc Kopytko i Kaczor Kwak” (29 sierpnia) 
31) Wystawa malarstwa Magdaleny Król pt. „DUAL” (17 września)  
32) Spektakl „Ucieczka z piórnika” Teatr Czekoladowy Słoń (19 września)  
33) Spotkania z filharmonią – „Radość i smutek Demeter” (23 września)  
34) Finisaż wystawy Magdaleny Król pt. „DUAL”. (4 października) 
35) Teatr Smyka „Jak Czesiek i Wiesiek odnaleźli apetyt” (17 października)  
36) Premiera spektaklu „Tylko Jeden Dzień” w wykonaniu teatru OGNIWA MARZEŃ (w reżyserii 

Małgorzaty Suzuki) (27 października) 
37) Konkurs recytatorski „Polska Poezja Patriotyczna” (5 listopada)  
38) Podpisanie umowy współpracy z Teatrem Mazowieckim (16 listopada)  
39) Konkurs Recytatorski WARSZAWSKA SYRENKA w formie online (16 listopada) 
40) Teatr Smyka „Fintikluszki folkowe okruszki” (21 listopada) 
41) Teatr Smyka „Tajemnicze przypadki św. Mikołaja” (5 grudnia)  
42) VIII Festiwal Kolęd i Pastorałek (18 grudnia) 



65 

43) „Wspomnienie o Mieczysławie Foggu” spotkanie z wnukiem artysty online (grudzień) 
44) Produkcja filmów z instruktorami prowadzącymi zajęcia artystyczne w NOK (grudzień) 

 

Liczba wydarzeń współorganizowanych lub obsługiwanych – 13: 
1) Orszak Trzech Króli (6 stycznia) 
2) Wieczernica z ks. Janem Twardowskim – pomoc techniczna dla Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku (23 stycznia) 
3) Udostępnienie sali i sprzętu na potrzeby teatru amatorskiego (11 stycznia, 25 stycznia,  

8 lutego, 22 lutego) 
4) Nagranie audio na potrzeby Żłobka Miejskiego w Nasielsku i Samorządowego Przedszkola  

w Nasielsku (5 marca) 
5) STANDUP Rafał Rutkowski – obsługa techniczna (5 marca) 
6) Udział w akcji „Maseczki ochronne dla naszych mieszkańców” (16 kwietnia) 
7) Obsługa techniczna egzaminu – Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 

(18 czerwca) 
8) Transmisja szkolenia komisji wyborczych – dla Urzędu Miejskiego w Nasielsku (23 czerwca) 
9) IV etapu wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920” (15 sierpnia) 
10) Spotkanie z prof. dr hab. Lechem Wyszczelskim autorem książki pt. „Nasielsk 1920”  

(15 sierpnia) 
11) Obchody setnej rocznicy Bitwy nad Wkrą i Bitwy o Nasielsk (15 i 16 sierpnia) 
12) STANDUP SKIBA – obsługa techniczna (19 września) 
13) Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku oraz 

Fundacji „Bądźmy Razem” (2 października)  
 

Zajęcia i warsztaty 
Przy NOK: 

• działa kółko plastyczne 

• prowadzone były zajęcia kreatywne oraz warsztaty malarskie i warsztaty teatralne  

• odbywała się nauka gry na gitarze i na instrumentach klawiszowych 

• działała Orkiestra Dęta 
 

NOK realizował zajęcia dla dzieci w ramach programu „Kreatywne Maluchy”: 
1) Warsztaty spring art – 25.01.2020 r., godz.13.00 
2) Warsztaty pachnące tradycją – 11.02.2020 r., godz.13.00 
3) Warsztaty z papieru czerpanego – 29.02.2020 r., godz.13.00 
4) Warsztaty robienia kul do kąpieli – 05.09.2020 r. godz. 13.00 
5) Warsztaty pachnące tradycją – 12.09.2020 r. godz. 13.00 
6) Warsztaty robienia lizaków – 24.10. 2020 r. godz. 13.00 i 14.00 
7) Warsztaty czekoladowe – 17.10. 2020 r. godz. 13.00 i 14.00 
8) Warsztaty bębniarskie – 31.10. 2020 r. godz. 13.00 

 

Składane wnioski i dofinansowania zewnętrzne NOK 
Od lutego NOK realizował program „Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne” finansowany przez 
Narodowe Centrum Kultury. W czerwcu zakończył się pierwszy etap, polegający  
na przeprowadzeniu badań i stworzeniu diagnozy potrzeb kulturalnych mieszkańców Gminy 
Nasielsk. Drugi etap realizacji programu, w którym mieszkańcy mieli możliwość składać wnioski  
o dofinansowanie swoich pomysłów, rozpoczął się w czerwcu 2020 r. 
1) Spotkanie z beneficjentami których projekty zostały wybrane do realizacji w ramach programu 

„Dom Kultury + Inicjatywy Lokalne 2020” (26 sierpnia) 
2) Warsztaty wypalania w drewnie (pirografii) organizowane przez  KGW „Optymiści z Klasą”  

w Ruszkowie (3 września) 
3) Warsztaty filmowe /cykl spotkań „Wieś to nie wiocha” organizowane przez Stowarzyszenie 

Artystyczno-Społeczne Skafander (wrzesień/październik) 
4) Warsztaty wykonywania toreb metodą makramy organizowane przez Koło Gospodyń 

Wiejskich „Optymiści z Klasą” w Ruszkowie (10 września) 
5) Warsztaty rękodzieła „Wianki, flauerboxy kwiatowe, qr kody” organizowane przez Szkołę 

Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
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6) Warsztaty rękodzieła „Decupage i dekoracja świec” organizowane przez Szkołę Podstawową 
im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym. (24 września) 

7) Warsztaty rękodzieła „Dzień z drukiem 3D” organizowane przez Szkołę Podstawową im. Marii 
Konopnickiej w Popowie Borowym (30 września) 

8) Popołudnie z planszówkami Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie  
(1 października) 

9) Popołudnie z planszówkami Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie  
(15 października) 

10) Premiera filmu pt. „PROSZĘ PAŃSTWA... WITAMY W CIEKSYNIE" w ramach projektu „Wieś 
to nie wiocha” 

 

Ponadto NOK starał się pozyskać dofinansowanie z innych źródeł: 
1) Narodowe Centrum Kultury w ramach programu EtnoPolska 2020: wniosek „Ginące zawody – 

w poszukiwaniu korzeni” 15 stycznia 2020 r.; decyzja odmowna 
2) Polski Instytut Sztuki Filmowej: wniosek „O filmie z klasą – spotkania edukacyjne”; decyzja 

odmowna 
3) Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kultura Dostępna: „Nasielski Wędrowiec –  

w 365 Dni Dookoła Świata”; projekt czeka na ocenę 
4) Narodowe Centrum Kultury Infrastruktura Domów Kultury: „NOK – Nowe Oświetlenie Kultury”; 

projekt czeka na ocenę 
 

Kino „Niwa” 
Nasielski Ośrodek Kultury prowadzi kino „Niwa”. W 2020 roku odbyło się 410 seansów filmowych. 
Najwięcej seansów zostało wyświetlonych w lutym – 67 seansów. W miesiącach: kwietniu, maju  
i grudniu kino było nieczynne z powodu pandemii. W listopadzie  2020 roku zagranych zostało 
tylko 9 seansów filmowych. Liczba widzów od stycznia do grudnia 2020 roku wyniosła łącznie 
6.641 osób. W tym czasie wyświetlonych zostało 15 polskich premier filmowych. W 2020 roku kino 
grało filmy łącznie przez 142 dni. 
 

Czasopismo „Życie Nasielska” 
Nasielski Ośrodek Kultury jest wydawcą czasopisma samorządu gminnego „Życie Nasielska”. 
Nakład dwutygodnika wynosi 2.000 szt. W 2020 roku sprzedanych zostało 30.449 egzemplarzy 
gazety, z czego wynika, że średnio sprzedaż jednego numeru wynosiła 1.171 sztuk. 
 

C. Kultura fizyczna i sport 
 

Działalność w zakresie kultury fizycznej i sportu dzieci, młodzieży i dorosłych odbywała się  
na bazie obiektów będących własnością Gmin Nasielsk, które zostały wskazane w rozdziale  
VII. Gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, inwestycje  
(B. Infrastruktura społeczna).  
 

W okresie od 3 stycznia do 29 lutego 2020 roku funkcjonowało lodowisko miejskie na terenie 
kompleksu „Moje boisko Orlik-2012” przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Nasielsku. Lodowisko było 
czynne: 

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 15.00 dla uczniów Szkoły Podstawowej  
Nr 2 w Nasielsku i innych grup szkolnych wraz z opieką, 

• od poniedziałku do piątku w godzinach od 15.00 do 21.00 oraz w soboty i niedziele  
w godzinach od 10.00 do 21.00 – dla osób indywidualnych. 

 

Liczba sprzedanych biletów: 

• styczeń – 823 normalnych + 2186 ulgowych 

• luty – 282 normalnych + 640 ulgowych 
 

Kluby sportowe działające w szkołach podstawowych podległych Gminie Nasielsk: 

• UKS „Polonez” – w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku: 

− zajęcia z piłki nożnej, koszykówki i piłki siatkowej dla klas VI-VIII oraz zajęcia rekreacyjno-
sportowe dla klas IV-V 

− trenuje ok. 90 osób (uczniowie, rodzice i nauczyciele) 
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• UKS „Sokół” – Szkole Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku:  

− sekcje – piłka nożna, piłka siatkowa 

− systematycznie ćwiczy 100 uczniów 

• UKS „Żak” – w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach:  

− sekcja piłki siatkowej 

− w zajęciach uczestniczy jedna grupa dziewcząt (18 uczennic) oraz 2 grupy chłopców  
(30 uczniów) 

• UKS „Junior” Cieksyn – w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie: 

− sekcje – piłka nożna, siatkówka, pływanie, aerobik 

− 50 uczniów regularnie trenujących na zajęciach, 30 uczniów biorących udział w cyklicznych 
zajęciach na basenie 

− 16 osób dorosłych uczęszczających na aerobik 

• UKS „Olimpionik” – w Szkole Podstawowej im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich: 

− sekcje: piłka nożna (25 uczniów), piłka siatkowa (15 uczniów) 

− zajęcia dla uczniów klas IV-VIII 
 

Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy „Żbik” Nasielsk 
Największy klub sportowy na terenie Gminy Nasielsk. 
 

Liczba sekcji sportowych – 5, w tym: 

• piłka nożna 

• boks 

• muay thai 

• fitness 

• brydż sportowy 
 

Liczba osób trenujących w poszczególnych sekcjach  – 317 osób, w tym: 

• piłka nożna       – 227 osób 

• boks        – 25 osób 

• muay thai       – 20 osób 

• fitness        – 20 osób 

• brydż sportowy       – 25 osób 
 

Liczba drużyn piłkarskich      – 14 drużyn. 
 

Liczba zawodników trenujących w poszczególnych drużynach piłkarskich: 

• seniorzy (klasa okręgowa     – 25 zawodników 

• II drużyna seniorów (B-klasa)     – 20 zawodników 

• kobiety (IV liga)       – 23 zawodniczki 

• rocznik 2006       – 20 zawodników 

• rocznik 2007       – 18 zawodników 

• rocznik 2008       – 15 zawodników 

• rocznik 2009       – 12 zawodników 

• rocznik 2010       – 15 zawodników 

• rocznik 2011       – 17 zawodników 

• rocznik 2012       – 13 zawodników 

• rocznik 2013       – 12 zawodników 

• rocznik 2014       – 15 zawodników 

• rocznik 2015       – 10 zawodników 

• rocznik 2016       – 12 zawodników 
 

Klub Sportowy „Wkra” Cieksyn 

• drużyna piłkarska grająca w B-klasie  

• trenowało 25 zawodników. 
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Młodzieżowy Klub Sportowy „Victoria” Nasielsk 

• nauka i doskonalenie pływania dla dzieci i młodzieży – trenowało ok. 110 osób 

• gimnastyka – trenowało ok. 25 osób 
 

Klub Szachowy „SKOCZEK” Pieścirogi 

• treningi prowadzi w Szkole Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych 
Pieścirogach 

• trenowały 2 grupy uczniów Szkoły oraz dzieci z terenu Gminy Nasielsk (25 dzieci) 
 

Stowarzyszenie „Nasielsk Baszta Team” 

• sekcje: bieganie, rowerowa i pływanie 

• do Stowarzyszenia należy 70 członków 
 

Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub Sportowy 

• sekcja tenisa stołowego 

• trenowało 12 osób 
 
 

XVIII. Sprawy społeczne 
 

A. Organizacje pozarządowe, podmioty ekonomii społecznej 
 

Gmina Nasielsk wspierała i wspiera organizacje pozarządowe w ich działalności w różnorodnych 
obszarach. W ramach współpracy Gmina w 2020 roku realizowała m.in. następujące zadania: 

• wykonywała założenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi  
na 2020 rok, 

• stworzyła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2021 rok oraz 
monitorowała realizację programu za 2019 rok, 

• prowadziła procedury związane z otwartymi konkursami na realizację zadań publicznych oraz 
ze zlecaniem realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert 

 

Mierniki realizacji zadań: 

• Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert – 3 

• Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach otwartych konkursów – 20 

• Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 13 

• Liczba ofert, które nie spełniły wymogów formalnych – 6 (otwarte konkursy – 3, małe granty – 
3) 

• Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach art. 19a ustawy, w których Burmistrz 
Nasielska nie uznał celowości zadania – 0 

• Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach art. 19a ustawy, z których realizacji 
zrezygnowały podmioty składające – 2  

• Liczba zawartych umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 
finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę Nasielsk – 25 (otwarte konkursy – 17, 
małe granty – 8) 

• Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań 
publicznych przez organizacje – 265.000,00 zł (otwarte konkursy – 220.000,00 zł, małe granty 
– 45.000,00 zł,) 

• Liczba osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje –  
ok. 1.400 osób objętych dofinansowaniem w ramach zadań publicznych (otwarte konkursy – 
ok. 880 osób, małe granty – ok. 520 osób) 

 

Szczegółowe informacje dotyczące zadań realizowanych w ramach rocznego programu 
współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok znajdują się w rozdziale XXIII. Informacja 
o realizacji polityk, programów i strategii (M. Program współpracy z organizacjami 
pozarządowymi). 
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Gmina Nasielsk jest jednym z trzech członków założycieli (obok Stowarzyszenia Wsparcia 
Społecznego „JAN-POL” oraz Parafii Rzymskokatolickiej pw. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Nunie) 
podmiotu ekonomii społecznej działającego w formie spółdzielni socjalnej – Spółdzielni Socjalnej 
„NASIELSZCZANIE”.  
 

Ogólna liczba osób zatrudnionych w Spółdzielni Socjalnej „NASIELSZCZANIE” według stanu  
na dzień 31 grudnia 2020 roku     – 150 osób (139 etatów), w tym: 

• ze stopniem niepełnosprawności     – 145 osób: 

− ze znacznym stopniem niepełnosprawności   – 34 osoby 

− z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności   – 99 osób 

− z lekkim stopniem niepełnosprawności    – 12 osób 

• bez stopnia niepełnosprawności     – 5 osób 
W ramach ogólnej liczby zatrudnionych osób z niepełnosprawnością było 76 osób (71 etatów)  
ze specjalnymi schorzeniami. 
 

Wśród podmiotów ekonomii społecznej należy też wskazać istniejące na terenie Gminy Nasielsk 
koła gospodyń wiejskich: 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Mazewianki” w Mazewie Dworskim „A” 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści z klasą” w Ruszkowie 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Cieksynie „Wiejskie Sprawy Kobiet” 

• Koło Gospodyń Wiejskich Borkowianki 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Studziankach 

• Koło Gospodyń Wiejskich w Jackowie Włościańskim 

• Koło Gospodyń Wiejskich Winniki 

• Koło Gospodyń Wiejskich „SAMI SWOI” w Pieścirogach Starych 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Jackowianki” w Jackowie Dworskim 

• Koło Gospodyń Wiejskich „Gospodynie Dobrej Woli” 
 

B. Wspieranie i aktywizacja seniorów 
 

W 2020 roku Gmina Nasielsk podejmowała działania na rzecz wspierania i aktywizacji seniorów. 
 

Klub Senior+ 

• kwota dotacji         – 43.796,78 zł 

• środki własne         – 89.781,03 zł 

• liczba uczestników        – 23 osoby 
 

Nasielska Karta Seniora (NKS) 

• Liczba Kart wydanych w 2020 roku     – 119 kart 

• Liczba Kart wydanych łącznie       – 874 karty 

• Liczba podmiotów uczestniczących w programie    – 17 podmiotów 
 

Zadania w zakresie Klubu Senior+ oraz Nasielskiej Karty Seniora są realizowane przez Miejski 
Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
 

W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku  
z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień dotację  
na realizację zadań otrzymała Fundacja „Bądźmy Razem” z Nasielska w kwocie 20.000,00 zł. 
 

Urząd Miejski w Nasielsku był współorganizatorem przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego 
związanego z inauguracją roku akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku  
pt. „Od klasyki do rozrywki”, które odbyło się w dniu 2 października 2020 roku w kinie „Niwa”  
w Nasielsku. Na realizację tego przedsięwzięcia Urząd Miejski w Nasielsku pozyskał 
dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 10.000,00 zł. 
 

Instytucje w sposób szczególny działające na rzecz seniorów na terenie Gminy Nasielsk: 

• Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 
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• Fundacja „Bądźmy Razem” 

• Nasielski Uniwersytet Trzeciego Wieku 
 

Informacje dotyczące działań na rzecz seniorów znajdują się również w rozdziale XXIII. Informacja 
o realizacji polityk, programów i strategii: 

• J. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych, 

• K. Gminny program wspierania rodziny. 
 

C. Młodzież 
 

Mając na celu promowanie wśród młodych ludzi z terenu Gminy Nasielsk idei społeczeństwa 
demokratycznego i obywatelskiego, upowszechnianie idei samorządności, pobudzanie  
do podejmowania działań zmierzających do zaspokajania potrzeb i oczekiwań, do wspierania  
ich aktywności oraz do rozwiązywania lokalnych problemów młodych mieszkańców Gminy, Rada 
Miejska w Nasielsku na wniosek Burmistrza Nasielska podjęła w dniu 28 maja 2020 r. Uchwałę  
Nr VII/157/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku oraz nadania  
jej statutu. Z uwagi na panujący stan pandemii i zdalną naukę w szkołach, w 2020 roku nie udało 
się przeprowadzić wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku. 
 

D. Rodzina 
 

Karta Dużej Rodziny (KDR) 

• Liczba Kart przyznanych w 2020 roku      – 221 kart 

• Liczba Kart przyznanych łącznie     – 2.579 kart 
 

Świadczenie wychowawcze 500+ 

• Liczba rodzin pobierających świadczenie wychowawcze 500+  – 2.466 rodzin 

• Łączne wydatki z budżetu państwa na ten cel     – 23.349.749,11 zł 
 

Świadczenie „Dobry Start” 

• Liczba rodzin pobierających świadczenie „Dobry Start”   – 1.793 rodzin 

• Łączne wydatki z budżetu państwa na ten cel     – 787.408,43 zł 
 

Zadania w powyższym zakresie są realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Nasielsku. 
 
 

XIX. Komunikacja społeczna i informacja 
 

Polityka informacyjna Gminy Nasielsk realizowana jest na bieżąco przez wszystkie wydziały 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz jednostki organizacyjne Gminy. 
 

A. Informacja publiczna 
 

Informacja publiczna jest udostępniania poprzez Biuletyn Informacji Publicznej (BIP) Urzędu.  
W przypadku braku takiej informacji w BIP, jest ona udostępniana na wniosek. W 2020 roku 
zarejestrowano 152 wnioski o udostępnienie informacji publicznej złożone do Burmistrza 
Nasielska. 
 

B. Kanały i narzędzia komunikacji społecznej 
 

Strona internetowa Urzędu (www.nasielsk.pl) 
Liczba informacji zamieszczonych na stronie internetowej w 2020 roku   – 466  
Liczba unikatowych wejść na stronę internetową w 2020 roku    – 200.000 
 

Na stronie internetowej zamieszczane są m.in.: 

• relacje z gminnych wydarzeń, 

• zapowiedzi gminnych wydarzeń, 
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• ogłoszenia urzędowe, 

• informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski, 

• komunikaty i informacje przekazywane przez instytucje zewnętrzne, 

• informacje o działaniach i akcjach społecznych, 

• fotorelacje. 
 

Biuletyn Informacji Publicznej (www.umnasielsk.birp.org.pl)  
W Biuletynie Informacji Publicznej zamieszczane są m.in.: 

• uchwały, protokoły z sesji, nagrania transmisji sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, 

• zarządzenia Burmistrza Nasielska, 

• dokumenty strategiczne, 

• ogłoszenia Urzędu Miejskiego (m.in. konkursy dla organizacji pozarządowych, przetargi, 
nabory na wolne stanowiska), 

• dokumenty organizacyjne (m.in. Statut Gminy Nasielsk, Regulamin Organizacyjny Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku, Regulamin Pracy Urzędu Miejskiego w Nasielsku), 

• karty informacyjne usług świadczonych przez Urząd Miejski oraz formularze wniosków. 
 

Profil Urzędu Miejskiego w Nasielsku na portalu społecznościowym Facebook 
Liczba informacji zamieszczonych na profilu Facebook Urzędu w 2020 roku  – 287 

Łączna liczba odbiorców profilu Facebook Urzędu w 2020 roku    – 277.691 
Wzrost liczby polubień z 2.903 osób do 3.859 osób. 
 

Na profilu Facebook Urzędu zamieszczane są m.in.: 

• relacje z gminnych wydarzeń, 

• zapowiedzi gminnych wydarzeń, 

• ogłoszenia urzędowe, 

• informacje o bieżących działaniach podejmowanych przez Urząd Miejski, 

• komunikaty i informacje przekazywane przez instytucje zewnętrzne, 

• informacje o działaniach i akcjach społecznych, 

• fotorelacje, 

• filmiki. 
 

Nasielski Informacyjny System SMS (NISS) 
NISS pomaga przekazywać szybko i sprawnie mieszkańcom ważne informacje o działaniach 
podejmowanych przez Urząd Miejski, lokalnych wydarzeniach, jak również komunikaty i alerty  
o niebezpieczeństwach związanych np. z pogodą, o awariach i utrudnieniach oraz wszelkich 
sytuacjach kryzysowych. 
 

Liczba osób zarejestrowanych w NISS       – 1.052 
Liczba sms-ów wysyłanych w 2020 roku do zarejestrowanych osób  – 192 
 

Czasopismo „Życie Nasielska” 
W czasopiśmie „Zycie Nasielska” były na bieżąco publikowane informacje i komunikaty własne 
przekazywane przez Urząd Miejski w Nasielsku oraz jednostki organizacyjne Gminy Nasielsk, 
relacje z gminnych wydarzeń, zapowiedzi gminnych wydarzeń, wywiady, jak również informacje  
i komunikaty przesyłane do publikacji od różnych instytucji zewnętrznych. 
 

Transmisja sesji Rady Miejskiej w Nasielsku 
Realizowane były transmisje wszystkich sesji Rady Miejskiej w Nasielsku, które odbyły się w 2020 
roku (transmisje w czasie rzeczywistym). Wszystkie transmisje były nagrywane i nagrania były 
następnie udostępnione do odtworzenia. 
 

Spotkania z mieszkańcami 
Z uwagi na panujący stan pandemii w związku z ograniczeniem dostępności budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku zarówno przyjmowanie interesantów przez Burmistrza Nasielska, jak 
również dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku uległy w 2020 roku zawieszeniu. 
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Kontakty odbywały się przy wykorzystaniu drogi telefonicznej i elektronicznej oraz korespondencji 
tradycyjnej. 
 

Obsługa klientów Urzędu 
Obsługa klientów Urzędu jest realizowana na parterze budynku Urzędu w godzinach jego otwarcia 
(poniedziałek 800-17.00, od wtorku do czwartku 8.00-16.00, piątek 8.00-15.00). Z uwagi  
na panujący stan pandemii w 2020 roku i ograniczenie dostępności do budynku, interesanci byli 
obsługiwani wyłącznie w punkcie obsługi powiększonym o dodatkowe dwa stanowiska do kontaktu 
z merytorycznymi pracownikami wydziałów, a w okresie początkowym pandemii dostęp do Urzędu 
był możliwy wyłącznie poprzez kontakt telefoniczny i elektroniczny, korespondencję można było 
również składać do urny w wejściu do budynku Urzędu oraz przesyłać pocztą tradycyjną.. 
 

Karty informacyjne 
W 2020 roku w miarę potrzeb były aktualizowane karty informacyjne najbardziej powszechnych 
usług realizowanych przez poszczególne wydziału Urzędu Miejskiego. Karty te wraz  
z odpowiednimi formularzami wniosków są dostępne w punkcie obsługi na parterze oraz na stronie 
internetowej Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Karty i formularze”. 
 

Kontakt drogą elektroniczną 

• możliwość zadawania pytań Burmistrzowi Nasielska poprzez formularz na stronie internetowej 
www.nasielsk.pl w zakładce „Zadaj pytanie Burmistrzowi”  

• poprzez mail kontaktowy um@nasielsk.pl  

• poprzez skrzynkę ePUAP: /umnasielsk/Skrytka/ 
 

Tablice i słupy ogłoszeniowe 
Za pomocą ogólnodostępnych tablic i słupów ogłoszeniowych oraz gablot informacyjnych  
w sołectwach przekazywane były w 2020 roku: 

• ogłoszenia urzędowe 

• zapowiedzi wydarzeń 
 

Współpraca z mediami 
Na bieżąco realizowana była współpraca z mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi. 
 

C. Konsultacje społeczne 
 

W 2020 roku Urząd Miejski w Nasielsku przeprowadził następujące konsultacje społeczne: 
1) Konsultacje projektu „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi  

i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
 

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały wszystkie zainteresowane organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone były  
w dniach 22 września – 5 października 2020 roku. Projekt „Programu Współpracy Gminy 
Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2021” został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Nasielsku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
www.umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
www.nasielsk.pl. Wszelkie uwagi dotyczące projektu można było składać w formie pisemnej  
w Biurze Obsługi Klienta Urzędu lub e-mailem na adres: promocja@nasielsk.pl do dnia  
5 października 2020 roku do godz. 17.00. 
 

2) Konsultacje społeczne projektu „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. 
 

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały wszystkie zainteresowane organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone były  
w dniach 22 września – 5 października 2020 roku. Projekt „Gminnego Programu Profilaktyki  
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i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok" 
został zamieszczony na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w Biuletynie 
Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.umnasielsk.bip.org.pl oraz  
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl. Wszelkie uwagi 
dotyczące projektu można było składać w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu 
lub e-mailem na adres: um@nasielsk.pl  do dnia 5 października 2020 roku do godz. 16.00. 

 

3) Konsultacje projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu powoływania 
członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy 
Nasielsk. 

 

Do udziału w konsultacjach zaproszone zostały wszystkie zainteresowane organizacje 
pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku  
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Konsultacje przeprowadzone były  
w dniach 28 października – 10 listopada 2020 roku. Projekt uchwały uchylającej uchwałę  
w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady 
Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk został zamieszczony na tablicy ogłoszeń 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku www.umnasielsk.bip.org.pl oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku www.nasielsk.pl. Wszelkie uwagi dotyczące w/w projektu można było składać  
w formie pisemnej w Biurze Obsługi Klienta Urzędu lub e-mailem na adres: 
promocja@nasielsk.pl do dnia 10 listopada 2020 roku do godz. 16.00.  

 

Ponadto w grudniu 2020 roku została udostępniona (poprzez stronę internetową oraz profil 
Facebook Urzędu) ankieta dotycząca opinii odnośnie doświadczeń mieszkańców Gminy Nasielsk 
płynących z systemu Nasielskiego Roweru Miejskiego oraz propozycji w kwestii dalszego 
funkcjonowania sieci rowerów miejskich w Gminie. Ankieta była dostępna do końca stycznia 2021 
roku.  
 

D. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 
 

Referat Promocji Gminy w Wydziale Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku zgłosił 
Panią Aleksandrę Ziółek do konkursu „Najaktywniejsza Liderka Wiejska w województwie 
mazowieckim”, którego organizatorem był Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. 
Pani Aleksandra zajęła I miejsce i otrzymała nagrodę w wysokości 7.000,00 zł, która to nagroda 
została przekazana na cele Koła Gospodyń Wiejskich w Ruszkowie. W związku z powyższym 
publikacje ukazywały się: 
https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4972,znamy-najaktywniejsze-solectwa-
i-liderki-wiejskie.html 
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-
serce-polski-nr-1020/art,5,jak-sie-zyje-na-mazowieckiej-
wsi.html?fbclid=IwAR34ce6k5hgYcUDyPV2Ity-ycfez1PPZAnNcejKX3tcePXRWgYVrAsFWSlU  
https://radioplus.com.pl/region/49405-najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie-nagrodzone 
https://zyciesiedleckie.pl/pl/11_wiadomosci/25607_najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie.html 
https://plock.gosc.pl/doc/6567068.Kobieca-strona-Mazowsza 
https://www.rdc.pl/informacje/mazowsze-uhonorowalo-najaktywniejsze-solectwa-i-wiejskie-liderki-
posluchaj/ 
https://newsynowodworskie.pl/20200925352093/powiat-nowy-dwor-maz-gratulujemy-
najaktywniejszej-liderce-wiejskiej-1601070663 
https://radiowarszawa.com.pl/wies-to-tez-kobieta/ 
https://www.facebook.com/struzikadam/posts/2739982299618126 
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-
serce-polski-nr-1220/art,13,kgw-kreatywne-gospodarne-wszechstronne-fenomen-kol-gospodyn-
wiejskich.html 
Obszerny artykuł na temat Pani Aleksandry Ziółek oraz zdobytej przez nią I nagrody w konkursie 
na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską w województwie mazowieckim” ukazał się w gazecie „Życie 
Nasielska” nr 21/20. 
 

https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4972,znamy-najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie.html
https://www.mazovia.pl/dla-mediow/informacje-prasowe/art,4972,znamy-najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie.html
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1020/art,5,jak-sie-zyje-na-mazowieckiej-wsi.html?fbclid=IwAR34ce6k5hgYcUDyPV2Ity-ycfez1PPZAnNcejKX3tcePXRWgYVrAsFWSlU
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1020/art,5,jak-sie-zyje-na-mazowieckiej-wsi.html?fbclid=IwAR34ce6k5hgYcUDyPV2Ity-ycfez1PPZAnNcejKX3tcePXRWgYVrAsFWSlU
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1020/art,5,jak-sie-zyje-na-mazowieckiej-wsi.html?fbclid=IwAR34ce6k5hgYcUDyPV2Ity-ycfez1PPZAnNcejKX3tcePXRWgYVrAsFWSlU
https://radioplus.com.pl/region/49405-najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie-nagrodzone
https://zyciesiedleckie.pl/pl/11_wiadomosci/25607_najaktywniejsze-solectwa-i-liderki-wiejskie.html
https://plock.gosc.pl/doc/6567068.Kobieca-strona-Mazowsza
https://www.rdc.pl/informacje/mazowsze-uhonorowalo-najaktywniejsze-solectwa-i-wiejskie-liderki-posluchaj/
https://www.rdc.pl/informacje/mazowsze-uhonorowalo-najaktywniejsze-solectwa-i-wiejskie-liderki-posluchaj/
https://newsynowodworskie.pl/20200925352093/powiat-nowy-dwor-maz-gratulujemy-najaktywniejszej-liderce-wiejskiej-1601070663
https://newsynowodworskie.pl/20200925352093/powiat-nowy-dwor-maz-gratulujemy-najaktywniejszej-liderce-wiejskiej-1601070663
https://radiowarszawa.com.pl/wies-to-tez-kobieta/
https://www.facebook.com/struzikadam/posts/2739982299618126
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1220/art,13,kgw-kreatywne-gospodarne-wszechstronne-fenomen-kol-gospodyn-wiejskich.html
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1220/art,13,kgw-kreatywne-gospodarne-wszechstronne-fenomen-kol-gospodyn-wiejskich.html
https://www.mazovia.pl/wydawnictwa/pismo-samorzadu-wojewodztwa-mazowieckiego/mazowsze-serce-polski-nr-1220/art,13,kgw-kreatywne-gospodarne-wszechstronne-fenomen-kol-gospodyn-wiejskich.html
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Referat Promocji Gminy w Wydziale Administracji i Nadzoru Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
pozyskał środki na sprzęt medyczny wraz wyposażeniem dla mieszkanki Gminy Nasielsk. Środki 
zostały pozyskane z Fundacji LOTTO im. Haliny Konopackiej. 
https://www.facebook.com/FundacjaLOTTO/photos/a.142271079116485/3486518828025010 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/uroczyste-przekazanie-darowizny 
https://www.facebook.com/430053747194858/posts/1361428927390664/ 
 

W dniu 6 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa na realizację operacji „#NasielskaWieś – 
historie wybrane”. Celem operacji było stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię 
i teraźniejszość wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk z uwzględnieniem genezy ich nazw oraz 
ciekawostek historycznych. Ponadto w publikacji przedstawione zostały konkretne przykłady 
społeczno-kulturalnych form zrzeszeń (stowarzyszenia, koła gospodyń wiejskich, OSP), ludzi 
aktywnie działających na terenach wiejskich dowodzące, iż wieś jest przyszłością gwarantującą 
możliwość zrównoważonego rozwoju. Wydanie publikacji miało zwiększyć zainteresowanie 
społeczeństwa ku podejmowaniu nowych inicjatyw na terenach wiejskich oraz zachęcić do rozwoju 
gospodarczego. Operacja była zrealizowana w ramach Priorytetu 6 PROW na lata 2014-2020: 
Wspieranie włączenia społecznego, ograniczania ubóstwa i rozwoju gospodarczego na obszarach 
wiejskich. Działanie 13 KSOW na lata 2014-2020: Promocja zrównoważonego rozwoju obszarów 
wiejskich. 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/nasielskawies-historie-wybrane-publikacja 
Informacja na temat realizowanej operacji „#NasielskaWieś – historie wybrane” została 
opublikowana w gazecie „Życie Nasielska” nr 19/20. 
 

Zrealizowany przez Referat Promocji Gminy film pt. „Współczesna wieś – film promocyjny” zdobył  
I nagrodę na FilmAt Festival w kategorii DOKUMENTY I REPORTAŻE TELEWIZYJNE – 
„Biografie”. 
http://pol.filmat-festival.com/reportaz-2020/ 
https://www.youtube.com/watch?v=NfLS7mJx18g 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/nagroda-dla-wspolczesna-wies-film-promocyjny 
Informacja o nagrodzie została opublikowana w gazecie „Życie Nasielska” nr 26/20. 
Ponadto film pt. „Współczesna wieś – film promocyjny” był prezentowany podczas Dni Otwartych 
Funduszy Europejskich: 
https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/sielska-nasielska-wies 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1454607638072792 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/wspolczesna-wies-film-promocyjny-na-dniach-otwartych-funduszy-
europejskich 
 

W dniu 15 lipca 2020 w siedzibie Senatu RP, odbyło się spotkanie w sprawie podpisania deklaracji 
powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. Komitet 
utworzyło ponad 20 samorządów lokalnych (w tym Gmina Nasielsk), a jego głównym obszarem 
działań ma być wspieranie przygotowań do uroczystości rocznicowych, a także wspieranie 
inicjatywy budowy Muzeum Bitwy Warszawskiej 1920 r. 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/podpisanie-deklaracji-powolania-samorzadowego-komitetu-na-rzecz-
upamietnienia-bitwy-warszawskiej-1920-r 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1390909367775953 
https://www.facebook.com/SenatRP/ 
 

Na terenie Gminy Nasielsk zorganizowano uroczystość upamiętniającą 100. rocznicę Bitwy nad 
Wkrą. Publikacje na ten temat ukazały się m.in.:  
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1448-100-rocznica-bitwy-nad-wkra-w-borkowie-gmina-nasielsk 
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/100-rocznica-bitwy-nad-wkra/ 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1420,na-obchody-100-
rocznicy-bitwy-nad-wkra.html 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1416350278565195 
https://www.facebook.com/BitwaWarszawskaTour/ 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1111147909085435 
https://www.youtube.com/watch?v=Ke0GlwNJzM8 

https://www.facebook.com/FundacjaLOTTO/photos/a.142271079116485/3486518828025010
https://nasielsk.pl/aktualnosci/uroczyste-przekazanie-darowizny
https://www.facebook.com/430053747194858/posts/1361428927390664/
https://nasielsk.pl/aktualnosci/nasielskawies-historie-wybrane-publikacja
http://pol.filmat-festival.com/reportaz-2020/
https://www.youtube.com/watch?v=NfLS7mJx18g
https://nasielsk.pl/aktualnosci/nagroda-dla-wspolczesna-wies-film-promocyjny
https://dniotwarte.eu/przyklady-projektow/sielska-nasielska-wies
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1454607638072792
https://nasielsk.pl/aktualnosci/wspolczesna-wies-film-promocyjny-na-dniach-otwartych-funduszy-europejskich
https://nasielsk.pl/aktualnosci/wspolczesna-wies-film-promocyjny-na-dniach-otwartych-funduszy-europejskich
https://nasielsk.pl/aktualnosci/podpisanie-deklaracji-powolania-samorzadowego-komitetu-na-rzecz-upamietnienia-bitwy-warszawskiej-1920-r
https://nasielsk.pl/aktualnosci/podpisanie-deklaracji-powolania-samorzadowego-komitetu-na-rzecz-upamietnienia-bitwy-warszawskiej-1920-r
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1390909367775953
https://www.facebook.com/SenatRP/
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1448-100-rocznica-bitwy-nad-wkra-w-borkowie-gmina-nasielsk
https://niepodlegla.gov.pl/wydarzenia/100-rocznica-bitwy-nad-wkra/
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1420,na-obchody-100-rocznicy-bitwy-nad-wkra.html
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wypowiedzi-prezydenta-rp/inne/art,1420,na-obchody-100-rocznicy-bitwy-nad-wkra.html
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1416350278565195
https://www.facebook.com/BitwaWarszawskaTour/
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1111147909085435
https://www.youtube.com/watch?v=Ke0GlwNJzM8
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Informacja dotycząca ww. uroczystości była publikowana w gazecie „Życie Nasielska” nr 18/20 
oraz nr 19/20. 
 

Z okazji 100-lecia Bitwy Warszawskiej Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda 
upamiętnił tę rocznicę poprzez wręczenie przedstawicielom samorządów i miejscowości, w których 
działy się w 1920 r. ważne wydarzenia związane z wojną polsko-bolszewiczką, okolicznościowe 
tablice „Miejsca Pamięci Bitwy Warszawskiej 1920 r.” Tablice zostały również przekazane na ręce 
przedstawicieli władz samorządowych Gminy Nasielsk dla miejscowości: Nasielsk, Borkowo  
i Słustowo. Publikacje na ten temat: 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/kolejna-miejscowosc-z-tablica-okolicznosciowa-miejsce-pamieci-
bitwy-warszawskiej-1920-roku 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1402667673266789 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1366401433560080 
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1834,100-lecie-bitwy-warszawskiej-
tablice.html?fbclid=IwAR1piUGfJ5PhPXWxuaKakDfDxmV0IP0KwCGNsRMq7Adi63Wn26SmAPF1
rc0 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1396449067221983 
https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kultura-i-sztuka/wreczenie-tablicy-okolicznosciowej-
miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku 
Materiał dotyczący przekazania przez Prezydenta RP pamiątkowych tablic ukazał się w gazecie 
„Życie Nasielska” nr 19/20. 
 

Współorganizowano koncert pt. „Od klasyki do rozrywki”  
https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kultura-i-sztuka/koncert-od-klasyki-do-rozrywki 
 

Pozyskano środki w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw. 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1388657964667760 
 

W budynku Urzędu Miejskiego zamontowano platformę przyschodową. Tym samym mieszkańcy 
Gminy Nasielsk i interesanci ze szczególnymi potrzebami będą mogli aktywnie uczestniczyć  
w sesjach Rady Miejskiej, ślubach oraz bezpośredniej obsłudze na I i II piętrze Urzędu. Dzięki 
inwestycji została usunięta bariera architektoniczna budynku Urzędu i został spełniony obowiązek 
w zakresie dostępności architektonicznej. 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/platforma-przyschodowa-urzedzie-miejskim 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/platforma-przyschodowa-w-urzedzie 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1520715958128626 
 

Kontynuacja lokalnych przewozów pasażerskich (z dofinansowaniem Wojewody Mazowieckiego) 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/lokalne-przewozy-pasazerskie-w-2021 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1526661700867385 
 

Referat Promocji Gminy w Wydziale Administracji i Nadzoru podjął współpracę z Siecią Punktów 
Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów 
Unijnych. Efektem współpracy było zorganizowanie dwóch Mobilnych Punktów Informacyjnych  
w placówce Urzędu Miejskiego (w styczniu i we wrześniu). 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/fotorelacja-z-konsultacji-o-funduszach-europejskich 
https://nasielsk.pl/aktualnosci/mobilny-punkt-informacyjny-o-funduszach-europejskich-w-nasielsku 
Informacje na ten temat były publikowane w gazecie „Życie Nasielska” nr: 1/20, nr 2/20 oraz  
nr 20/20. 
 
 

XX. Promocja 
 

Działania o charakterze promocyjnym w 2020 roku: 

• Kontynuacja systemu Nasielski Rower Miejski (NRM) i jego rozbudowa; do już istniejących 
stacji Nasielsk (rynek), Cieksyn i Stacja PKP dołączyły 3 nowe: Borkowo (Wiosełko), Ośrodek 
Zdrowia i Urząd Miejski. Pojawienie się nowych stacji miało korzystny wpływ na ożywienie 
ruchu rowerowego. W stosunku do roku 2019: 

https://nasielsk.pl/aktualnosci/kolejna-miejscowosc-z-tablica-okolicznosciowa-miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku
https://nasielsk.pl/aktualnosci/kolejna-miejscowosc-z-tablica-okolicznosciowa-miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1402667673266789
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1366401433560080
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1834,100-lecie-bitwy-warszawskiej-tablice.html?fbclid=IwAR1piUGfJ5PhPXWxuaKakDfDxmV0IP0KwCGNsRMq7Adi63Wn26SmAPF1rc0
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1834,100-lecie-bitwy-warszawskiej-tablice.html?fbclid=IwAR1piUGfJ5PhPXWxuaKakDfDxmV0IP0KwCGNsRMq7Adi63Wn26SmAPF1rc0
https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1834,100-lecie-bitwy-warszawskiej-tablice.html?fbclid=IwAR1piUGfJ5PhPXWxuaKakDfDxmV0IP0KwCGNsRMq7Adi63Wn26SmAPF1rc0
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1396449067221983
https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kultura-i-sztuka/wreczenie-tablicy-okolicznosciowej-miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku
https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kultura-i-sztuka/wreczenie-tablicy-okolicznosciowej-miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku
https://nasielsk.pl/info/dla-mieszkancow/kultura-i-sztuka/koncert-od-klasyki-do-rozrywki
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1388657964667760
https://nasielsk.pl/aktualnosci/platforma-przyschodowa-urzedzie-miejskim
https://nasielsk.pl/aktualnosci/platforma-przyschodowa-w-urzedzie
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1520715958128626
https://nasielsk.pl/aktualnosci/lokalne-przewozy-pasazerskie-w-2021
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1526661700867385
https://nasielsk.pl/aktualnosci/fotorelacja-z-konsultacji-o-funduszach-europejskich
https://nasielsk.pl/aktualnosci/mobilny-punkt-informacyjny-o-funduszach-europejskich-w-nasielsku
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- liczba przejazdów wzrosła o 188% (z 992 do 1865), 
- łączny czas korzystania z rowerów wzrósł o 161% (z 491 godzin 26 minut do 792 godzin  

47 minut), 
- łączny przejechany dystans wzrósł o 462% (z 3626,98 km do 16753,73 km). 

• We współpracy z PTTK Mazowsze złożono wniosek na 100.000,00 zł na wytyczenie  
i oznakowanie na terenie Gminy Nasielsk czerwonego szlaku rowerowego, stworzenie 
aplikacji turystycznej oraz stworzenie tablic i tabliczek informacyjnych na szlaku. Wniosek 
został oceniony pozytywnie. 

• Przez cały rok realizowane były akcje mające na celu poprawę widoczności na drodze 
mieszkańców Gminy Nasielsk poprzez współpracę z Komisariatem Policji w Nasielsku oraz 
placówkami oświatowymi. Podpisano również umowę na ponadnormatywne dyżury 
nasielskich policjantów na kwotę 10.000,00 zł. 

• Został napisany i złożony skutecznie wniosek na „Najaktywniejszą Liderkę Wiejską  
w województwie mazowieckim”. Została nią Pani Aleksandra Ziółek z Ruszkowa. 

• Został napisany i złożony skutecznie wniosek o aparat słuchowy wraz z wyposażeniem dla 
mieszkanki Gminy Nasielsk. 

• Zostały napisane i złożone wnioski w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, 
dzięki czemu 8 wsi z terenu Gminy Nasielsk zyskało dodatkowe środki na realizację zadań 
sołectw. 

• Została zebrana i opisana w formie książkowej historia i współczesność 20 wsi z terenu Gminy 
Nasielsk. Na ten cel pozyskano środki zewnętrzne w wysokości 16.500,00 zł. 

• Zostały napisane i złożone skutecznie dwa wnioski o współorganizacje wydarzeń 
„Upamiętnienie Bitwy Warszawskiej” oraz koncert „Od klasyki do rozrywki”. Pozyskane środki 
24.760,00 zł. 

• Złożono 2 wnioski do Fundacji BGK – „Pisać bajkę nie jest łatwo…nasielscy seniorzy 
dzieciom” w ramach programu Generacja 6.0 oraz „Nasielska Strefa Relaksu” w ramach 
programu Moja Mała Ojczyzna. 

• Uruchomiony został dla mieszkańców Gminy Nasielsk (i nie tylko) bezpłatny Internet  
w miejscach publicznych w 11 lokalizacjach w Nasielsku (8 zewnętrznych i 3 wewnętrznych), 
na który to cel pozyskano 15.000,00 EURO z INEA:  
- targowica przy ul. Lipowej, 
- targowica przy ul. Tylnej,  
- siłownia plenerowa przy ul. Tadeusza Kościuszki, 
- Stadion Miejski,  
- Skwer Bohaterów Wojny 1920 Roku,  
- Skwer im. kpt. Antoniego Sochaczewskiego przy Baszcie,  
- parking przy ul. Rynek,  
- plac zabaw „Nivea",  
- budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku,  
- Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, 
- Przychodna Miejska.  

• Złożono wniosek do Fundacji Lotto im. H. Konopackiej na szkolenie motywacyjne dla 
mieszkanek Gminy Nasielsk „Ster na cel”. 

• Złożono wniosek dotyczący Orkiestry Dętej w Nasielsku na najlepszą orkiestrę dętą Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich. 

• Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na wybór 
patrona i wydarzenia roku 2021 na Mazowszu. 

• Zgłoszono sołectwo Ruszkowo do konkursu „Najaktywniejsze sołectwo Krajowej Sieci 
Obszarów Wiejskich – Sukcesy widać po sąsiedzku”. 

• Zgłoszono mieszkankę Nasielska – Weronikę Wapniewską – do konkursu Nagroda Marszałka 
Województwa Mazowieckiego. 

• Zorganizowano wydarzenia gminne: 
- otwarcie lodowiska miejskiego, 
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych wraz z uroczystością odsłonięcia tablicy 

pamiątkowej w kościele parafialnym w Nunie, poświęconej żołnierzom Narodowego 
Zjednoczenia Wojskowego poległym w 1950 r. w Popowie Borowym, 
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- wirtualny bieg „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”, 
- uroczystości 15 i 22 sierpnia, odpowiednio w Nasielsku i Borkowie, poświęconej  

100. rocznicy „Bitwy Warszawskiej” i „Bitwy nad Wkrą”, 
- upamiętnienie wybuchu II wojny światowej, 
- wręczenie nagrody „Lew Nasielska”, 
- upamiętnienie rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości 

• Współorganizacja inauguracji roku akademickiego Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. 

• Organizacja konkursu fotograficznego dotyczącego rowerowego czarnego szlaku. 

• Organizacja konkursu fotograficznego „I Love Nasielsk”. 

• Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na sfinansowanie 
uroczystości dot. Żołnierzy Niezłomnych w roku 2021. Wartość projektu 55.430,00 zł z kwotą 
dofinansowania 37.730,00 zł. Wniosek nie otrzymał dofinansowania. 

• Wdrożono aplikację mobilną „Moja okolica”. 

• Zamówiono gadżety promocyjne Gminy Nasielsk. 

• Obsługa: 
- strony internetowej www.nasielsk.pl,  
- profilu Urzędu na Facebooku, 
- strony internetowej Biuletynu Informacji Publicznej (wdrożono nowy BIP), 

• Współpraca z Siecią Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich przy Mazowieckiej 
Jednostce Wdrażania Programów Unijnych, efektem czego było zorganizowanie dwóch 
Mobilnych Punktów Informacyjnych w placówce Urzędu Miejskiego (w styczniu i we wrześniu). 

• Współfinansowanie i przygotowywanie do druku publikacji: 
- Pana Zdzisława Suwińskiego dotyczącej pilota pułkownika Józefa Krzyczkowskiego, 
- o nasielskiej mleczarni przy współpracy z Panem Andrzejem Zawadzkim, 
- „30-lecie samorządu Gminy Nasielsk”, 
- „#NasielskaWieś – historie wybrane”, 
- kalendarza gminnego na rok 2021 

• Zakup 100 egz. książek „Nasielsk 1920” prof. Lecha Wyszczelskiego, które m.in. przekazane 
zostały do szkół. Mini materiał do książki został przygotowany we współpracy z pracownikami 
Urzędu. 

• Zrealizowano nagrania video: o Spółdzielni Socjalnej „Nasielszczanie”, o Marcelku, Tropem 
Wilczym, #gaszynchallenge, #mamypociagdopomagania, plenerowej wystawie fotograficznej. 

• Zgłoszenie A. Petrykowskiej i T. Skrzyneckiej do konkursu „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”. 

• Zgłoszenie T. Skrzynecką do konkursu „Mazowiecka Lady D”. 

• Zgłoszenie filmu promocyjnego „Współczesna wieś w Gminie Nasielsk” do festiwalu filmowego 
XV Festiwalu filmAT w kategorii biografie (dokumenty i reportaże telewizyjne) – film zdobył  
w tej kategorii I miejsce. 

• Udzielono 26 patronatów Burmistrza Nasielska na organizowane wydarzenia na terenie Gminy 
Nasielsk z łączną kwotą dofinansowania dla wnioskodawców 13.719,00 zł, przy czym  
nie każdy patronat wiązał się z nakładem finansowym. 

 

Wśród zadań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 ze strony Wydziału Administracji i Nadzoru 
należy wskazać przede wszystkim organizację i koordynację (przy udziale pracowników innych 
wydziałów Urzędu Miejskiego) akcji konfekcjonowania i dystrybucji zakupionych 20.000 sztuk 
certyfikowanych maseczek ochronnych wielokrotnego użytku dla mieszkańców Gminy Nasielsk. 
 
 

XXI. Członkostwo w związkach i stowarzyszeniach 
samorządowych, współpraca z innymi samorządami 
 

• Gmina Nasielsk jest członkiem ogólnopolskiego Związku Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej 
Polskiej z siedzibą w Poznaniu. W 2020 roku Gmina uczestniczyła aktywnie w procesie 
tworzenia projektu nowego brzmienia Statutu Związku Gmin Wiejskich RP. 
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• Gmina współtworzy Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” – trójsektorowe 
partnerstwo dla rozwoju lokalnego (obejmujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), 
utworzone w 2006 roku w ramach Programu Pilotażowego Leader+. 

• W 2020 roku kontynuowano porozumienie w sprawie partnerstwa międzypowiatowego  
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu legionowskiego oraz powiatu 
nowodworskiego. Celem porozumienia jest budowanie współpracy międzysektorowej obu 
powiatów na rzecz poprawy życia mieszkańców poprzez podejmowanie działań 
aktywizujących społeczeństwo, promowanie i rozwój kształcenia ustawicznego oraz 
zawodowego, wspieranie rozwoju przedsiębiorczości, zwalczanie bezrobocia. Gmina Nasielsk 
w partnerstwie lokalnym uczestniczy od podpisania porozumienia o jego zawarciu. 

• W 2020 roku w związku z przypadającą 100. rocznicą wojny polsko-bolszewickiej i „Bitwy 
Warszawskiej” pod przewodnictwem samorządu Wołomina trwały prace przygotowawcze  
i spotkania robocze dotyczące powołania Samorządowego Komitetu na rzecz upamiętnienia 
Bitwy Warszawskiej 1920 r. W dniu 15 lipca 2020 r. w siedzibie Senatu Rzeczypospolitej 
Polskiej odbyło się spotkanie w sprawie podpisania deklaracji powołania Samorządowego 
Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r. – w imieniu Gminy Nasielsk 
deklarację podpisał Burmistrz Nasielska. Komitet utworzyło ponad 20 samorządów lokalnych 
(w tym Gmina Nasielsk), a jego głównym obszarem działań jest wspieranie przygotowań  
do uroczystości rocznicowych, a także wspieranie inicjatywy budowy Muzeum Bitwy 
Warszawskiej 1920 r. 

 
 

XXII. Pozyskiwanie wsparcia zewnętrznego 
 

Łączna kwota pozyskanego wsparcia zewnętrznego w 2020 roku wyniosła 8.943.252,89 zł złotych. 
Poniżej w tabeli zestawione zostały informacje na temat pozyskanego wsparcia zewnętrznego 
otrzymanego przez poszczególne podmioty.  
 

Podmiot Kwota (w zł) 

1. Urząd Miejski w Nasielsku 7.532.078,14 

2.Jednostki OSP 68.140,00 zł 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 79.565,68 zł 

4. Centrum Usług Wspólnych  710.543,00 zł 

5. Placówki oświatowe z terenu Gminy Nasielsk 368.844,57 zł 

6. Nasielski Ośrodek Kultury 30.000,00 zł 

7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  188.077,00 zł 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  32.261,78 zł 

9. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku 5.056,00 zł 

RAZEM 9.014.566,17 zł 
 

Pełną informację na temat pozyskanego wsparcia zewnętrznego za rok 2020 przedstawiają 
poniższe tabele. 
 

1. Urząd Miejski w Nasielsku 

L.p. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny  Źródło pozyskania 

1. 

Konkurs „Najaktywniejsza Liderka Wiejska  
w województwie mazowieckim” (celem konkursu jest 
promowanie aktywnych postaw kobiet zamieszkujących 
obszary wiejskie) 

7.000,00 zł - 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

2. 
„Usłysz nas – aparat słuchowy wraz z wyposażeniem” 
(celem projektu jest pozyskanie sprzętu medycznego dla 
mieszkanki Gminy Nasielsk) 

10.471,60 zł - 
Fundacja Lotto im. Haliny 

Konopackiej 

3. 

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw” (realizacja 
zadań dla 8 sołectw: Nowa Wieś, Nuna, Pianowo, 
Żabiczyn, Pieścirogi Stare i Nowe, Miękoszynek, Mazewo 
Dworskie „A”) 

80,000,00 zł 80,000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 
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4. 

#NasielskaWieś – historie wybrane (podkreślenie historii 
wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk oraz 
przedstawienie przykładów społeczno-kulturalnych form 
zrzeszeń ludzi aktywnie działających na terenach wiejskich 
dowodzących, iż wieś jest przyszłością gwarantującą 
możliwość zrównoważonego rozwoju) 

16.500,00 zł - 
Urząd  Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

5. 
Upamiętnienie Bitwy nad Wkrą (współorganizacja 
przedsięwzięcia społeczno-kulturalnego w 100. rocznicę 
Bitwy nad Wkrą) 

14.760,00 zł 15.000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

6. 

Od klasyki do rozrywki (Współorganizacja przedsięwzięcia 
społeczno-kulturalnego związanego z inauguracją 
Nasielskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, rokiem  
100-lecia Bitwy Warszawskiej oraz roku Jana Pawła II) 

10.000,00 zł 10.000,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

7. 
Lokalne przewozy (organizacja przewozów lokalnych  
na terenie Gminy Nasielsk) 

571.619,00 zł 201.789,09 zł Wojewoda Mazowiecki 

8. 
Instalacja platformy przyschodowej w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku (poprawienie dostępności budynku 
dla potrzeb osób z niepełnosprawnością) 

32.373,90 zł 48.560,10 zł 
Państwowy Fundusz 

Rehabilitacji osób 
Niepełnosprawnych 

9. 
Podnoszenie kwalifikacji przez pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku (ze środków z Krajowego 
Funduszu Szkoleniowego 

9.631,20 zł 2.407,80 zł 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim  

10. 
Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników 
(zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych 
i robót publicznych) 

69.217,28 zł 123.259,82 zł 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

11. 

Ogólnodostępny Internet w Gminie Nasielsk 
(Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości 
dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich 
przepustowościach) 

64.368,00 zł - 
Centrum Projektów Polska 

Cyfrowa 

12. 
Wniosek o uzyskanie środków Funduszu Przeciwdziałania 
COVID-19 JST (środki przeznaczone na inwestycje 
gminne) 

2.313.795,00 zł - Prezes Rady Ministrów 

13. 

Zakup i montaż automatycznej stacji meteorologicznej 
wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego  
w Gminie Nasielsk (zagęszczenie sieci stacji 
meteorologicznych, które pomogą w ustaleniu skali suszy 
rolniczej) 

48.000,00 zł 12.710,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

14. 

Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie 
robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 
budynku żłobka w Pieścirogach Starych (zwiększenie 
dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki  
w żłobkach, dla wszystkich dzieci, w tym dzieci 
niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki, 
a także podwyższenie standardów opieki 

1.204.040,00 zł 411.300,00 zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie 

15. 
Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku (przebudowa 
jednej z głównych ulic w ciągu komunikacyjnym w mieście 
Nasielsk) 

900.000,00 zł 1.228.646,00 zł 
Urząd Marszałkowski 

Województwa 
Mazowieckiego 

16. 
Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku 
(poprawa infrastruktury drogowej) 

1.974.493,48 zł 846.211,50 zł 
Rządowy Fundusz Rozwoju 

Dróg 

17. 
Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 
azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk  

45.135,90 zł - 

Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie 

18. 
Utrzymanie porządku i pielęgnacji zieleni na grobach  
i cmentarzach wojennych  

7.998,00 zł - 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie 

19. Inwentaryzacja źródeł ciepła 140.220,00 zł - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego  
w Warszawie 

20. 
Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do 
owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag 
(usunięcie odpadów z działalności rolniczej) 

12.454,78 zł - 
Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej 

Razem 7.532.078,14 zł  
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2. Jednostki OSP 

L.p. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny  Źródło pozyskania 

1. 
Dotacja celowa na dofinansowanie prac remontowych 
budynku OSP Cieksyn ze środków województwa 
mazowieckiego na zadanie „OSP – 2020” 

5.970,00 zł 5.000,00 zł 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego  
w Warszawie 

2. 
Dofinansowanie zakupu zestawu narzędzi hydraulicznych 
dla jednostki OSP Jackowo 

36.000,00 zł 

10.000,00 + 
15.000,00 zł 
wkładu OSP 

Jackowo 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych  
i Administracji 

3. 
Dotacja Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego- dla OSP Nasielsk 

6.170,00 zł - 
Komendant Powiatowy PSP 

w Nowym Dworze Maz. 

4. 
Dotacja Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego – dla OSP Psucin 

10.000,00 zł 4.800,00 zł 
Komendant Powiatowy PSP 

w Nowym Dworze Maz. 

5. 
Dotacja Komendanta Głównego PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego Systemu Ratowniczo-
Gaśniczego – dla OSP Cieksyn 

10.000,00 zł - 
Komendant Powiatowy PSP 

w Nowym Dworze Maz. 

Razem 68.140,00 zł  
 

3. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku 

Lp. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny  Źródło pozyskania 

1. 
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (podnoszenie kwalifikacji 
pracowników) 

2.968,80 zł 742,20zł 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

2. 
Rządowy Program Wieloletni „Senior+’’ na lata 2015-2020 
Edycja 2020 Moduł II (zapewnienie funkcjonowania Klubu 
Senior+ w Nasielsku) 

43.796,78 zł 89.781,03zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie  
ze środków budżetu państwa 

3. 

Program asystent rodziny na rok 2020 (dofinansowanie 
kosztów wypłaty jednorazowego dodatku do wynagrodzenia 
dla asystentów rodziny aktywnie działających na rzecz rodzin 
w okresie pandemii Covid-19)p 

1.700,00 zł 3.800,00zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie  
ze środków budżetu państwa 

4. 

Program „Opieka 75+” na 2020 r.(wsparcie finansowe gmin 
do 60 tys. mieszkańców w zakresie świadczenia usług 
opiekuńczych dla osób w wieku 75 lat i więcej spełniających 
warunki do udzielenia pomocy, wskazane w ustawie  
o pomocy społecznej) 

12.046,00 zł 12.094,00zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki w Warszawie  
ze środków budżetu państwa 

5. 

Program „Wspieraj Seniora” w 2020 r. (zorganizowanie  
i realizacja usługi wsparcia polegającej w szczególności  
na dostarczaniu zakupów obejmujących artykuły 
podstawowej potrzeby dla osób w wieku 70 lat i więcej) 

19.054,10 zł 10.275,78zł 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki ze środków 
budżetu państwa 

Razem 79.565,68 zł   
 

4. Centrum Usług Wspólnych  

Lp. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny Źródło pozyskania 

1. 
Sfinansowanie kosztów kształcenia pracowników  
i pracodawcy (dotacja celowa) 

6.740,00 zł - 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

2. 

Otwarty konkurs na finansowe wspieranie zadań  
z zakresu Rozwoju Instytucji Opieki nad dziećmi w wieku 
do lat 3 „Maluch +” 2020 – realizowany przez Żłobek 
Miejski w Nasielsku (rezerwa celowa) 

82.140,00 zł - 
Mazowiecki Urząd 

Wojewódzki 

3. 

Zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej  
z rezerwy tej części subwencji w roku 2020 z tytułu 
dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne 
niezbędne do realizacji podstawy programowej  
z przedmiotów przyrodniczych w szkołach podstawowych. 

75.000,00 zł - 

Środki rezerwy części 
oświatowej subwencji 

ogólnej – MEN 
Departament Współpracy  

z Samorządem 
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– Szkoła Podstawowa Nr 2 w Nasielsku (dotacja celowa) Terytorialnym 

4. 

Rządowy program „Posiłek w szkole i w domu” 2020 r. 

• Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  
w Nasielsku 

• Szkoła Podstawowa im. Pierre′a de Coubertina  
w Budach Siennickich 

(dotacja celowa) 

105.000,00 zł  
(w tym: 

25.000,00 zł  
na SP  

w Budach 
Siennickich  

na stołówki oraz 
80.000,00 zł  
na SP Nr 2  

w Nasielsku) 

26.250,00 zł  
(w tym:  

6.250,00 zł  
na SP w 
Budach 

Siennickich oraz 
20.000,00 zł  
na SP Nr 2  

w Nasielsku) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

5. 

„Mazowiecki Program Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych, przekształcony  
w program „Mazowiecki program przygotowania szkół, 
nauczycieli i uczniów do nauczania zdalnego” – Szkoła 
Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie (dotacja 
celowa) 

123.000,00 zł - 

Urząd Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego  
w Warszawie, Departament 
Edukacji Publicznej i Sportu 

6. 

Przyznanie grantu Oś I Powszechny dostęp do szybkiego 
internetu Działanie 1.1 Wyeliminowanie terytorialnych 
różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego 
internetu o wysokich przepustowościach ZDALNA SZKOŁA 

79.950,00 zł - 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa – Zdalna Szkoła 

7. 

Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 
Wniosek o przyznanie grantu Oś I – Powszechny dostęp do 
szybkiego internetu Działanie 1.1 – Wyeliminowanie 
terytorialnych różnic w możliwości dostępu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich 
przepustowościach ZDALNA SZKOŁA+ 

104.985,00 zł - 
Centrum Projektów Polska 
Cyfrowa – Zdalna Szkoła+ 

8. 

Kryteria podziału rezerwy części oświatowej subwencji 
ogólnej na rok 2020 , dofinansowanie z tytułu wzrostu 
zadań szkolnych i pozaszkolnych, polegającego  
na wzroście liczby uczniów przeliczeniowych w stosunku 
do danych przyjętych do naliczenia algorytmem części 
oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. 

133.728,00 zł - 
Ministerstwo Edukacji 

Narodowej 

Razem 710.543,00 zł  
 

5. Placówki Oświatowe z terenu Gminy Nasielsk 

Nazwa placówki Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład 
własny 

Źródło pozyskania 

Szkoła Podstawowa  
Nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku 

Powstanie „Ogródka miododajnego” – ogródek 
kieszonkowy przy SP Nr 1 w Nasielsku. 
Cel: propagowanie idei ogródków szkolnych jako 
nieocenionych miejsc do nauczania przyrody i 
edukacji ekologicznej, dostarczanie pszczołom 
pokarmu czyli roślin bogatych w pyłek i nektar, 
rozbudzenie poczucia piękna i estetyki w 
otoczeniu, integracja społeczności szkolnej 

7.000,00 zł - 

Program grantowy 
„Tu Mieszkam,  

Tu zmieniam EKO” 
Fundacja Santander 

Bank Polska S.A.  
im. Ignacego Jana 

Paderewskiego 

Szkoła Podstawowa  
Nr 2 im. Stefana 
Starzyńskiego  
w Nasielsku 

Lokalny Animator Sportu 7.200,00 zł 10.800,00 zł Projekt Orlik 

Program SKS 7.520,00 zł - 

Unia Związków 
Sportowych 
Warszawy  

i Mazowsza 

Dochody własne 12.164,06 zł - 
Instytucje, firmy 

stowarzyszenia, itp. 

Szkoła Podstawowa  
im. Mikołaja Kopernika 

w Cieksynie 

Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji – stworzenie 
ośrodka szkoleniowego dla dorosłych mieszkańców 
Gminy Nasielsk 

175.000,00 zł - Towarzystwo Amicus 

Środki na zakup monitorów interaktywnych do klas 
lekcyjnych 

14.000,00 zł - 
Rada Rodziców, 

prywatny darczyńca 

Wykonanie altany i zakup zabawek na plac zabaw 
dla oddziałów przedszkolnych 

10.000,00 zł - Rada Rodziców 

Adaptacja pomieszczenia na łazienkę przedszkolną 2.000,00 zł - 
Rada Rodziców, 

prywatny darczyńca 
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Dofinansowanie remontu sali lekcyjnej 6.000,00 zł - 
Rada Rodziców, 

prywatny darczyńca 

Zakup pomocy dydaktycznych 5.000,00 zł - Rada rodziców 

Prowadzenie zajęć dla uczniów – Uczniowski Klub 
Sportowy „Junior” Cieksyn 

14.000,00 zł - SKS, Umiem pływać 

Szkoła Podstawowa  
im. Pierre′a  

de Coubertina  
w Budach Siennickich 

Płyny do dezynfekcji  
Chusteczki antybakteryjne do podłóg 

6.900,00 zł 
1.210,00 zł 

- 
Reckitt Benckiser 

Production Sp. z.o.o. 

Pozyskanie stażystów i dofinansowanie w ramach 
prac interwencyjnych do etatu pomocy nauczyciela 
przedszkola 

14.850,53 zł - 

Powiatowy Urząd 
Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

Zakup piekarnika 899,00 zł - Rada Rodziców  

Zakup nagród książkowych dla uczniów  967,00 zł - Rada Rodziców  

Warsztaty profilaktyczne dla uczniów: 
-1) „Lekcję życia odrabiam sam” 
2) „ Polska moja ojczyzna” 
3) „Klikam z głową” 

1) 520,00 zł  
2) 1.500,00 zł  
3) 700,00 zł 

- 

1) Fundacja Wioski 
Dziecięce SOS 

2) Agencja Szkolno-
Przedszkolna LUPUS 

3) Urząd 
Telekomunikacji 
Elektronicznej 

Usługi archiwizacyjne 8.364,00 zł  - 
wynajem 

pomieszczeń 

Zakup wyposażenia – meble szkolne 9.290,20 zł - 
wynajem 

pomieszczeń 

Zakup artykułów biurowych 142,00 zł - 
wynajem 

pomieszczeń 

Szkoła Podstawowa  
im. Marii Konopnickiej  
w Popowie Borowym 

„Mam patent na kulturę” 7.550,00 zł - 
Stowarzyszenie 

„Szkoła w Popowie  
to MY” 

1% z podatkowych rozliczeń rocznych 2.610,00 zł - 
Nasielska Fundacja 

Wspierania i Rozwoju 
Edukacji 

Projekt „Tradycyjny Sad” 200,00 zł - Fundacja BOŚ 

Program multimedialny terapeutyczny „Mówiące 
obrazki” 

1.499,00 zł - Konkurs Nowa Era 

Elementy na plac zabaw – 2 szt. 2.405,88 zł - Rada Rodziców 

Stół do tenisa z wyposażeniem tj. paletki, piłeczki, 
siatki, płotki 

2.500,00 zł - Darowizna prywatna 

Gry 2.500,00 zł - Darowizna prywatna 

Usługa transportowa elementów na plac zabaw 750,00 zł - Darowizna prywatna 

Malowanie klas (2) i biblioteki przez rodziców 
szacowana 

wartość 
5.000,00 zł 

- Inicjatywa społeczna 

Szkolenie z Pierwszej Pomocy Przedmedycznej dla 
nauczycieli oraz materiały higieniczne 

szacowana 
wartość 

2.000,00 zł 
- 

Bezpłatne szkolenie 
na rzecz szkoły  

Wynajem sali gimnastycznej 1.296,00 zł - Podmiot zewnętrzny 

Wynajem powierzchni pod dystrybutor 
automatyczny 

800,00 zł - Podmiot zewnętrzny 

Samorządowe 
Przedszkole  
w Nasielsku 

Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego  
pracowników i pracodawcy (Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

3.804,00 zł 951,00 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Dofinansowanie do wynagrodzeń pracownika 
zatrudnionego w ramach praca interwencyjnych 

5.053,81 zł 13.766,28 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Samorządowe 
Przedszkole w Starych 

Pieścirogach 

Dofinansowanie zatrudnienia osoby bezrobotnej  
w ramach prac interwencyjnych (1 osoba)  
za miesiąc styczeń 2020 r. 

943,44 zł 2705,82 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Dyplomy dla dzieci na zakończenie roku 2019/2020 341,00 zł - Rada Rodziców 

Zakup dywanu interaktywnego 3.800,00 zł - Rada Rodziców 

Dyplomy pasowania na przedszkolaka 270,00 zł - Rada Rodziców 
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Żłobek Miejski  
w Nasielsku 

Zatrudnienie bezrobotnych w ramach prac 

interwencyjnych 17.902,65 zł 43.348,10 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Dofinansowanie do kształcenia ustawicznego  
pracowników i pracodawcy (Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

2.392,00 zł 598,00 zł 
Powiatowy Urząd 
Pracy w Nowym 

Dworze Mazowieckim 

Razem 368.844,57 zł  
 

5. Nasielski Ośrodek Kultury 

Nazwa zadania (programu) 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny Źródło pozyskania 

Dofinansowanie zadania w ramach Programu Dom Kultury+ Inicjatywy 
lokalne 2020 „DK+ w Nasielsku. Festiwal Pomysłów” część pierwsza i druga 

30.000,00 zł - 
Narodowe Centrum 

Kultury 
 

7. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna  

Lp. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny Źródło pozyskania 

1. 
Dofinansowanie z Programu Wieloletniego „Narodowy 
Program Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 1 Zakup nowości 
wydawniczych do bibliotek publicznych 

8.077,00 zł 15.000,00 zł Biblioteka Narodowa 

2. 
Dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa” Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 
2016-2020 

180.000,00 zł 345.923,72 zł 
Ministerstwo Kultury  

i Dziedzictwa 
Narodowego 

Razem 188.077,00 zł  
 

8. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

Lp. Nazwa zadania (programu), cel 
Kwota 

pozyskana 
Wkład własny Źródło pozyskania 

1. 

Dotacja celowa z budżetu państwa dla świadczeniodawców 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dofinansowanie 
informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 
przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej) 

19.199,81 zł 4.799,95 zł 

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia  
w Warszawie 

2. 

Dotacja celowa z budżetu państwa dla świadczeniodawców 
Podstawowej Opieki Zdrowotnej (dofinansowanie 
informatyzacji świadczeń opieki zdrowotnej udzielanych 
przez pielęgniarki i położne) 

4.399,20 zł 1.099,80 zł 

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia  
w Warszawie 

3. 
Refundacja wynagrodzeń i składek ZUS dla pracowników 
(zatrudnienie pracowników w ramach prac interwencyjnych) 

8.662,77 zł 22.122,61 zł  
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze 
Mazowieckim 

Razem 32.261,78 zł  
 

9. Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku  
Cel pozyskania środków Kwota pozyskana Wkład własny Źródło pozyskania 

Krajowy Fundusz Szkoleniowy (podnoszenie kwalifikacji 
(szkolenie pracowników) 

5.056,00 zł 1.264,00 zł 
Powiatowy Urząd Pracy  

w Nowym Dworze Mazowieckim 
 
 

XXIII. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

A. Strategia rozwoju 
 

„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku” to instrument 
długoterminowej polityki kompleksowego i zrównoważonego rozwoju Gminy Nasielsk, który. 
określa wizję Gminy i najważniejsze kierunki działań rozwojowych, zapisane w postaci: celu 
nadrzędnego, celów strategicznych, celów operacyjnych i programów operacyjnych. 
 

Cele rozwoju Gminy Nasielsk: 
Cel nadrzędny: Podniesienie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców gminy 

Nasielsk 
Cel strategiczny 1: Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i wykorzystanie 

potencjału społeczności gminy 
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Cel operacyjny 1.1: Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej identyfikacji  
z miejscem zamieszkania 

Cel operacyjny 1.2: Inwestowanie w mieszkańców 
Cel operacyjny 1.3: Wykorzystanie potencjału seniorów 
Cel operacyjny 1.4: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury społecznej 
Cel operacyjny 1.5: Rozwój współpracy ponadlokalnej i międzynarodowej angażującej 

samorząd i mieszkańców gminy 
Cel strategiczny 2: Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 
Cel operacyjny 2.1: Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
Cel operacyjny 2.2: Promocja osadnictwa na terenie gminy 
Cel operacyjny 2.3: Efektywne wykorzystanie zasobów gminy 
Cel strategiczny 3: Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy 
Cel operacyjny 3.1: Rozwój obszarów inwestycyjnych 
Cel operacyjny 3.2: Stymulowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego  

i tworzenia miejsc pracy 
Cel operacyjny 3.3: Wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju gospodarczego gminy 
Cel operacyjny 3.4: Wykorzystanie potencjału rolnictwa gminy 
Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych 

mieszkańców, inwestorów i turystów 
Cel operacyjny 4.1: Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury technicznej 
Cel operacyjny 4.2: Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej 
Cel operacyjny 4.3: Intensyfikacja i podniesienie jakości promocji gminy 
Cel operacyjny 4.4: Promocja gospodarcza gminy 
Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy 
Cel operacyjny 5.1: Podnoszenie jakości kadr samorządowych 
Cel operacyjny 5.2: Opracowanie i wdrożenie przyjaznych procedur obsługi interesantów 
Cel operacyjny 5.3: Rozwój dwustronnej komunikacji samorządu z mieszkańcami 
 

Poniżej przedstawione zostały informacje dotyczące zadań zrealizowanych w 2020 roku w ramach 
poszczególnych celów operacyjnych. 
 

Cel operacyjny Zadanie Realizacja 

Cel strategiczny 1: Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej identyfikacji z miejscem zamieszkania 

1.1: Integracja 
społeczności gminy 
i podnoszenie 
poziomu jej 
identyfikacji  
z miejscem 
zamieszkania 

1.1.5. Rozwój oferty imprez 
integracyjnych, w tym 
rodzinnych, NOK 

Wykaz imprez znajduje się w rozdziale XVII. Kultura, kultura fizyczna i sport 

(B. Nasielski Ośrodek Kultury). 

1.1.6. Opracowanie  
i wykonanie tablic 
prezentujących historie 
poszczególnych 
miejscowości 

Projekt „#NasielskaWieś – historie wybrane”, którego celem było stworzenie 
publikacji w postaci albumu opisującego historię i teraźniejszość wybranych 
wsi z terenu Gminy Nasielsk z uwzględnieniem genezy ich nazw oraz 
ciekawostek historycznych. 

1.2. Inwestowanie  
w mieszkańców 

1.2.1. Rozwój oferty NOK 
dla młodzieży, m.in. 
utworzenie Nasielskiego 
Klubu Filmowca Amatora 

• Wykaz wydarzeń, zajęć i warsztatów znajduje się w rozdziale XVII. 
Kultura, kultura fizyczna i sport (B. Nasielski Ośrodek Kultury). 

• Realizacja projektu „Mam patent na kulturę” (integracja mieszkańców, 
promocja alternatywnych form spędzania czasu wolnego). 

1.3. Wykorzystanie 
potencjału seniorów 

1.3.2. Stymulowanie 
rozwoju wolontariatu wśród 
seniorów 

7 stałych wolontariuszy-seniorów. Działają w 2 obszarach (Klub Senior+, 
indywidualne środowiska). 

1.4. Rozwój  
i podniesienie 
jakości 
infrastruktury 
społecznej 

1.4.6. Utworzenie placów 
zabaw w mieście  
i większych wsiach gminy 

Powstały place zabaw zrealizowane w 2 wsiach w ramach środków  
z funduszu sołeckiego oraz mały plac zabaw dla dzieci objętych edukacją 
przedszkolną w szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie. 

1.4.7. Utworzenie ośrodka 
terapeutycznego dla dzieci  
i dorosłych, z profesjonalną 
salą SI 

Utworzona została sala SI dla uczniów w Szkole Podstawowej im. Mikołaja 
Kopernika w Cieksynie. Od września 2020 r. odbywają się tam zajęcia 
integracji sensorycznej. Uczestniczą w nich uczniowie posiadający orzeczenie 
o potrzecie kształcenia specjalnego, którzy w zaleceniach Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej mają terapię SI. Sala wykorzystywana jest 
również dla pozostałych uczniów posiadających orzeczenia oraz objętych 
pomocą psychologiczno-pedagogiczną. Nauczyciele i specjaliści podczas 
zajęć wprowadzają do pracy z dziećmi elementy terapii SI zgodnie  
z potrzebami tych uczniów. 
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1.4.8. Wzmacnianie szkół 
wiejskich jako ośrodków 
rozwoju 

• Utworzenie Lokalnego Ośrodka Wiedzy i Edukacji (LOWE) przy Szkole 
Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie, przeznaczonego dla 
dorosłych mieszkańców Gminy Nasielsk. Cele i zadania to organizacja: 
szkoleń dla dorosłych mieszkańców zgodnie z zapotrzebowaniem 
zgłoszonym w trakcie tworzenia raportu z diagnozy potrzeb, warsztatów 
psychologicznych, kursu języka angielskiego, kursu komputerowego, 
warsztatów rękodzieła, zajęć sportowych, kursu wokalnego, warsztatów 
teatralnych, szkoleń dla nauczycieli, sfinansowany również został kurs 
prawa jazdy kat. C dla 5 strażaków z Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Gminie Nasielsk. Projekt jest realizowany we współpracy ze Szkołą 
Podstawową im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym. 

• W szkołach odbywały się dodatkowe zajęcia, m.in. sportowe w ramach 
UKS-ów, SKS. 

1.5. Rozwój 
współpracy 
ponadlokalnej  
i międzynarodowej 
angażującej 
samorząd  
i mieszkańców 
gminy 

1.5.1. Członkostwo gminy  
w krajowych związkach 
samorządowych 

• Członkostwo Gminy Nasielsk w Związku Gmin Wiejskich RP. W 2020 
roku Gmina uczestniczyła aktywnie w procesie tworzenia projektu 
nowego brzmienia Statutu Związku Gmin Wiejskich RP. 

• Gmina współtworzy Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” – 
trójsektorowe partnerstwo dla rozwoju lokalnego. 

• Kontynuacja udziału Gminy Nasielsk w partnerstwie międzypowiatowym 
na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego powiatu legionowskiego 
oraz powiatu nowodworskiego. 

• Przystąpienie w 2020 roku przez Gminę Nasielsk do Samorządowego 
Komitetu na rzecz upamiętnienia Bitwy Warszawskiej 1920 r.  

1.5.4. Wykorzystanie 
aktywizującej funkcji ciągów 
komunikacyjnych 
przebiegających przez 
gminę 

Zgłoszone przez Gminę Nasielsk uwagi w trakcie konsultacji społecznych 
dotyczących projektu pn. „Prace przygotowawcze dla wybranych projektów”  
w zakresie planowanej rozbudowy linii kolejowej na trasie Choszczówka-
Nasielsk (Kątne/Świercze)” oraz do przebiegu Obwodnicy Aglomeracji 
Warszawskiej.  

Cel strategiczny 2: Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 

2.1. Bardziej 
aktywne  
i efektywne 
pozyskiwanie 
funduszy 
zewnętrznych 

2.1.1. Wzmocnienie w UM 
komórki odpowiedzialnej  
za pozyskiwanie funduszy 
zewnętrznych 

Referat Pozyskiwania Środków Zewnętrznych własnymi zasobami ludzkimi 
przygotowywał wnioski o pozyskanie środków zewnętrznych. 

2.1.2. Wykorzystanie 
zewnętrznej pomocy 
eksperckiej  

Zewnętrzna pomoc ekspercka w związku z pozyskiwaniem funduszy 
zewnętrznych była wykorzystywana do: 

• audytu dokumentacji projektowej dot. rozbudowy budynku Nasielskiego 
Ośrodka Kultury (aplikacja do Funduszy Norweskich EOG), 

• opracowania dokumentacji do złożenia wniosku na termomodernizację 
budynków użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk (Regionalny 
Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego). 

Cel strategiczny 3: Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy 

3.2. Stymulowanie  
i realizacja działań 
na rzecz rozwoju 
gospodarczego  
i tworzenia miejsc 
pracy 

3.2.1. Zatrudnienie/ 
przeszkolenie pracownika 
UM w roli 'Opiekuna 
inwestora' – osoby 
ułatwiającej inwestorowi 
realizację procedur 
związanych z inwestycją 

W 2019 roku Gmina Nasielsk przystąpiła do projektu pn. „Wdrożenie  
jednolitych standardów obsługi inwestora dla JST województwa 
mazowieckiego”, realizowanego przez Agencję Rozwoju Mazowsza S.A.  
w partnerstwie z Polską Agencją Informacji i Handlu S.A., 
współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza i Rozwój 
– Priorytet II „Efektywne polityki publiczne na rynku pracy, gospodarki  
i edukacji”; Działanie 2.18 „Wysokiej jakości usługi administracyjne”.  
W ramach projektu w 2020 roku przeszkolony został przedstawiciel kadry 
kierowniczej oraz 1 pracownik Urzędu Miejskiego w Nasielsku. Szkolenie 
obejmowało zagadnienia dot. standardu obsługi inwestora, niezbędne  
do uzyskania kompetencji specjalistycznych w zakresie obsługi inwestora.  

3.3. Wykorzystanie 
walorów 
turystycznych  
dla rozwoju 
gospodarczego 
gminy 

3.3.1. Likwidacja dzikich 
wysypisk  
na obszarach leśnych 

W 2020 roku na terenie Gminy Nasielsk zlokalizowano i zlikwidowano  
10 dzikich wysypisk odpadów na obszarach leśnych. 

3.3.3. Promocja  
i stymulowanie rozwoju 
agroturystyki na obszarach 
wiejskich gminy  
(w połączeniu z promocją 
lokalnych produktów 

Zainaugurowana w dniu 31 marca 2020 r. akcji pomocy sąsiedzkiej (pomoc 
rolnikom chcącym udostępnić swoje produkty w ramach sprzedaży 
bezpośredniej, promocja lokalnych producentów płodów rolnych i żywności) – 
pierwsza taka akcja w Polsce w czasie pandemii. 
https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1304316433101914 
(115.417 odbiorców, 775 udostępnień) 

https://www.facebook.com/UrzadMiejskiwNasielsku/posts/1304316433101914
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spożywczych  
i budowaniem oferty  
w zakresie turystyki 
wiejskiej) 

https://nasielsk.pl/aktualnosci/pomoc-sasiedzka-2 

3.3.4. Wytyczenie i 
promocja szlaków 
rowerowych:  
z Nasielska do Cieksyna  
i Pomiechówka/Cieksyna – 
Nowego Miasta, z Nasielska 
do Pułtuska (szlakiem 
wąskotorówki), z Nasielska 
do Dębego – dla 
przyciągnięcia na obszar 
gminy turystów znad Wkry, 
Narwi i Jeziora 
Zegrzyńskiego 

• Informacje na stronie internetowej www.nasielsk.pl oraz na profilu  
FB Urzędu dot. czarnego szlaku rowerowego. 

• Konkurs fotograficzny dot. czarnego szlaku rowerowego. 

3.3.10. Edukacja 
mieszkańców  
nt. ekonomicznych  
i zdrowotnych aspektów 
ochrony środowiska 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Nasielsku www.nasielsk.pl, na profilu 
Facebook Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz w lokalnej prasie w ciągu 
całego 2020 roku umieszczane były artykuły i informacje dotyczące: 

• uchwały antysmogowej – czym jest uchwała antysmogowa, zapisy 
uchwały antysmogowej, wymagania ekoprojektu, gdzie uzyskać 
dofinansowanie, 

• unieszkodliwiania azbestu i możliwości uzyskania dofinansowania  
z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, 

• segregacji odpadów, 

• programu „Czyste powietrze” – m.in. informacje na temat programu, 
warunków i wysokości dofinansowania, miejsca składania wniosków, 

• bezwzględnego zakazu spalania odpadów, 

• zapobiegania bezdomności zwierząt, 

• komunikatów Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego o złej 
jakości powietrza, o konieczności ograniczenia przebywania na otwartej 
przestrzeni w czasie występowania wysokich stężeń podczas uprawiania 
sportu, czynności zawodowych zwiększających narażenie na działanie 
pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5, 

• akcji „Sprzątanie Świata” – akcja w Gminie Nasielsk w 2020 roku trwała 
w dniach 25 września-5 października. 

3.4. Wykorzystanie 
potencjału rolnictwa 
gminy 

3.4.1. Rozwój przetwórstwa 
spożywczego 
wykorzystującego lokalne 
surowce, m.in. w ramach 
ekonomii społecznej 
(spółdzielnie socjalne) 

W realizacji zadania 3.3.3. 

3.4.3. Promocja rolnictwa 
ekologicznego 

W realizacji zadania 3.3.3. 

Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców, inwestorów  
i turystów 

4.1. Rozwój  
i podniesienie 
jakości 
infrastruktury 
technicznej 

4.1.1. Rozwój sieci 
kanalizacyjnej  
i przydomowych 
oczyszczalni ścieków  
w gminie 

• Wybudowano 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta 
Nasielska. 

• Wybudowano 12 przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy 
Nasielsk. 

4.1.2. Podniesienie jakości 
dróg na terenie miasta  
i gminy 

Wybudowano lub zmodernizowano 6,073 km dróg na terenie Gminy Nasielsk. 

4.1.3. Budowa chodników  
w miejscowościach i przy 
drogach (na odcinkach  
o największym ruchu 
pieszym i rowerowym) 

• Wybudowano 0,714 km chodników.  

• Przebudowano 0,246 km chodników. 

4.2. Rozwój  4.2.3. Tworzenie/rozwój Wykaz zadań zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej oraz funduszu 

https://nasielsk.pl/aktualnosci/pomoc-sasiedzka-2
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i podniesienie 
jakości przestrzeni 
publicznej 

przestrzeni publicznej  
w największych 
miejscowościach gminy 

sołeckiego znajduje się w rozdziale V. Informacje finansowe (E. Realizacja 
budżetu obywatelskiego). 

4.2.4. Poprawa estetyki 
Nasielsk i innych 
miejscowości gminy, rozwój 
małej architektury, remonty 
chodników 

• Wykaz zadań zrealizowanych w ramach inicjatywy lokalnej oraz funduszu 
sołeckiego znajduje się w rozdziale V. Informacje finansowe  
(E. Realizacja budżetu obywatelskiego). 

• Chodniki – w realizacji zadania 4.1.3. 

4.3. Intensyfikacja  
i podniesienie 
jakości promocji 
gminy 

4.3.5. Stworzenie z 
udziałem mieszkańców 
(dokumenty, zdjęcia) 
miejsca prezentującego 
dziedzictwo historyczne 
miasta (muzeum, tablice 
informacyjne  
w przestrzeni publicznej – 
przy grodzisku) 

W grudniu 2020 roku został przekazany Miejsko-Gminnej Bibliotece 
Publicznej w Nasielsku zabytkowy budynek dawnego domu nauczyciela przy 
Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, który zostanie 
przeznaczony do działalności muzealnej. Planowane jest eksponowanie kilku 
wystaw tematycznych dotyczących historii miasta i regionu; zbiory, które będą 
eksponowane w tym miejscu, stanowią własność MGBP; gotowa jest wystawa 
pt. „Nasielsk w średniowieczu”. 

4.4. Promocja 
gospodarcza gminy 

4.4.2 Przeszkolenie 
pracownika UM  zakresie 
promocji gospodarczej  
i w roli 'Opiekuna inwestora' 
– osoby ułatwiającej 
inwestorowi realizację 
procedur związanych  
z inwestycją 

W realizacji zadania 3.2.1. 

Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy 

5.1. Podnoszenie 
jakości kadr 
samorządowych 

5.1.3. Zapewnienie udziału 
pracowników w szkoleniach 

W ramach podnoszenia swoich kwalifikacji i poszerzania swojej wiedzy  
22 pracowników Urzędu Miejskiego w Nasielsku uczestniczyło w 2020 roku  
w łącznie 59 zarejestrowanych szkoleniach, warsztatach i konferencjach. 
Pracownicy uczestniczyli również w szkoleniach bezpłatnych w formie on-line, 
do których zgłaszali się indywidualnie (realizowanych m.in. przez Narodowy 
Instytut Samorządu Terytorialnego oraz Departament Cyberbezpieczeństwa 
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów). 

5.2. Opracowanie  
i wdrożenie 
przyjaznych 
procedur obsługi 
interesantów 

5.2.1.Opracowanie 
schematów procedur (typu 
ISO) świadczenia głównych 
usług UM dla mieszkańców 

W 2020 roku w miarę potrzeb były aktualizowane karty informacyjne 
najbardziej powszechnych usług realizowanych przez poszczególne wydziału 
Urzędu Miejskiego. Karty te wraz z odpowiednimi formularzami wniosków  
są dostępne w punkcie obsługi na parterze oraz na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej w zakładce „Karty i formularze”. 

5.2.2. Opracowanie 
czytelnych materiałów 
informacyjnych dla 
mieszkańców opisujących 
precyzyjnie procedury 
świadczenia najbardziej 
powszechnych usług UM 

W realizacji zadania 5.2.1. 

5.3. Rozwój 
dwustronnej 
komunikacji 
samorządu  
z mieszkańcami 

5.3.2. Internetowe 
transmisje sesji Rady 
Miejskiej 

W 2020 roku: 

• zorganizowano i obsłużono 10 sesji obrad Rady Miejskiej w Nasielsku – 
wszystkie sesje były transmitowane w internecie w czasie rzeczywistym  
i nagrywane; każde nagranie jest dostępne do odtworzenia, 

• z związku z panującym stanem pandemii dla zapewnienia właściwej 
organizacji pracy Rady Miejskiej w Nasielsku wdrożony został system 
obsługi sesji zdalnej. 

5.3.3. Utworzenie ciał 
konsultacyjnych przy 
samorządzie gminnym: 
Rady Gospodarczej Gminy 
Nasielsk, Młodzieżowej 
Rady Miejskiej Nasielsk, 
Konwentu Seniorów 

Mając na celu promowanie wśród młodych ludzi z terenu Gminy Nasielsk idei 
społeczeństwa demokratycznego i obywatelskiego, upowszechnianie idei 
samorządności, pobudzanie do podejmowania działań zmierzających  
do zaspokajania potrzeb i oczekiwań, do wspierania ich aktywności oraz  
do rozwiązywania lokalnych problemów młodych mieszkańców Gminy, Rada 
Miejska w Nasielsku na wniosek Burmistrza Nasielska podjęła w dniu 28 maja 
2020 r. Uchwałę Nr VII/157/20 w sprawie powołania Młodzieżowej Rady 
Miejskiej w Nasielsku oraz nadania jej statutu. Niestety, z uwagi na panujący 
ciągle stan pandemii i zdalną naukę w szkołach, w 2020 roku nie udało się 
przeprowadzić wyborów do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku 
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5.3.5. Utworzenie na stronie 
www gminy zakładki 
„Zapytaj Burmistrza” 
umożliwiającej zadanie 
Burmistrzowi pytania  
i uzyskanie nań odpowiedzi 

W sposób stały i nieprzerwany istnieje możliwość zadawania pytań 
Burmistrzowi Nasielska poprzez formularz na stronie internetowej 
www.nasielsk.pl w zakładce „Zadaj pytanie Burmistrzowi”. 

 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania Gminy 
 

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r.  
(Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.) polityka przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania są określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego gminy. Określone w studium zasady zagospodarowania są wiążące dla organów 
gminy przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. „Studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk” (zmiana) 
zostało przyjęte Uchwałą Nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 roku.  
 

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego określona została struktura funkcjonalno-
przestrzenna Gminy i wyodrębnione zostały cztery strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz 
określone główne kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach funkcjonalno-
przestrzennych: 

• Strefa A – miejska, strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczo-usługowych  
i produkcyjnych, w oparciu o ukształtowany ośrodek miejski, posiadający korzystne położenie  
i możliwości rozwoju. Obejmuje następujące jednostki osadnicze (lub ich części): miasto 
Nasielsk oraz sąsiednie – Mazewo Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, 
Mogowo, Siennicę i Pniewo. 
Działania na tym obszarze powinny zmierzać w kierunku wzmocnienia organizmu miejskiego 
Nasielska jako ośrodka obsługi (również w zakresie przetwórstwa rolno-spożywczego) dla 
terenów wiejskich północnej części powiatu nowodworskiego oraz bazy obsługi ruchu 
turystycznego.  

• Strefa B – turystyki i wypoczynku, oparta na korzystnych uwarunkowaniach przyrodniczo-
krajobrazowych rejonu i jego dotychczasowym zainwestowaniu. Obejmuje obszar doliny rzeki 
Wkry i dużych kompleksów leśnych wraz z będącymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie 
rejonami wsi: Cieksyn, Andzin, Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Zaborze i Toruń Dworski. 
W „Studium” założono optymalizację zagospodarowania przestrzennego obszaru dla jego 
wykorzystania na te cele przy pełnej zgodności zagospodarowania z wymogami ochrony 
środowiska przyrodniczego. 

• Strefa C – rolna, o dominującej funkcji rolniczej, w oparciu o potencjał rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej o korzystniejszych uwarunkowaniach glebowych. Obejmuje obszary w trzech 
kompleksach: 

− zachodnim – rejony wsi: Dobra Wola, Borkowo, Nowiny i Nowa Wrona, 

− środkowo-północnym – rejon począwszy od wsi Studzianki, Mogowo, Dębinki i Lelewo, 
poprzez wsie położone na zachód i północ od miasta (Malczyn, Konary, Winniki oraz 
Lubomin, Jackowo Dworskie), aż po Kędzierzawice i Głodowo Wielkie, 

− wschodnim – rejon od wsi Krzyczki Szumne, Chrcynno, Żabiczyn i Nuna do wschodniej 
granicy Gminy. 

Zakłada się wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju funkcji rolniczej. 

• Strefa D – rolno-leśna, obejmująca pozostały obszar Gminy, tj. rejony wsi położonych 
bezpośrednio na zachód od miasta, na południe od miasta, aż do granicy południowej Gminy 
oraz przy północno-wschodniej granicy miasta, charakteryzujące się mniej korzystnymi 
uwarunkowaniami glebowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej i większym udziałem 
powierzchni leśnych i zadrzewionych. 
Zgodnie ze „Studium” wiodącą funkcją tego obszaru będzie rolnictwo (z preferencją dla 
rolnictwa ekologicznego i produkcją żywności o wysokich parametrach jakościowych). 

 

Powierzchnia terenów wskazanych w „Studium” do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego wynosi 1.267 ha. 
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C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

Dla terenu Gminy Nasielsk obowiązują 22 plany zagospodarowania przestrzennego. Wykaz 
obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego z terenu miasta i gminy 
Nasielsk znajduje się w rozdziale IX. Gospodarka nieruchomościami, ochrona zabytków, ład 
przestrzenny. 
 

D. Gminny Program Rewitalizacji 
 

Obowiązujący program rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XLI/319/17 Rady Miejskiej  
w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia  
20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy 
Nasielsk. Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zgodny jest z założeniami ustawy  
z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji w zakresie realizacji zasad ogólnych, przewidzianych 
zasad i form konsultacji społecznych, wyznaczenia obszaru priorytetowego, obszaru 
zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wymaganej struktury i zawartości Programu.  
 

W 2020 roku Uchwałą Nr XXIII/236/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 grudnia 2020 r.  
w sprawie zmiany Uchwały Nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku w sprawie przyjęcia 
Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk została dokonana zmiana okresu 
obowiązywania Programu – do końca 2021 roku. Ze względu bowiem na zaostrzenie przepisów 
związanych z panującą pandemią COVID-19 w kraju, pojawiły się problemy z organizacją prac 
zespołów projektowych oraz opóźnienia w wydawaniu decyzji administracyjnych, co uniemożliwiło 
aktualizację Gminnego programu Rewitalizacji w 2020 roku. 
 

E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 
 

„Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk na lata 2020-
2024” przyjęty został Uchwałą Nr XII/120/19 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 
roku w sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem 
Gminy Nasielsk na lata 2020-2024. 
 

Celem wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nasielsk na lata 
2020-2024 jest:  
1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców Gminy Nasielsk,  
2) poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Nasielsk,  
3) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk. 

 

Realizacja celów określonych w Programie nastąpi w szczególności poprzez:  
1) zmniejszanie niedoboru lokali socjalnych i komunalnych poprzez:  

a) budownictwo komunalne,  
b) wynajem przez Gminę lokali od innych podmiotów,  

2) poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez zmniejszanie kosztów 
utrzymania zasobu mieszkaniowego oraz racjonalną gospodarkę remontową,  

3) pozyskiwanie środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa 
Krajowego oraz z uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć związanych  
z budownictwem mieszkaniowym,  

4) efektywne zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez racjonalizację  gospodarki 
czynszowej oraz stopniowe urealnienie czynszu, a także stosowanie obniżek dla rodzin  
o niskich dochodach.  

 

Szczegółowa informacja na temat zadań zrealizowanych w 2020 roku przedstawiona została  
w rozdziale VIII. Gospodarka mieszkaniowa, infrastruktura społeczna, infrastruktura techniczna, 
inwestycje (A. Gospodarka mieszkaniowa). 
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F. Gminny Program Opieki nad Zabytkami 
 

W 2019 roku opracowany został Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nasielsk  
na lata 2019-2023. Program został przyjęty Uchwałą nr XII/119/19 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 28 listopada 2019 r. Podstawę prawną opracowania programu stanowi ustawa z dnia  
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, która określa obowiązek 
sporządzania przez samorządy wojewódzkie, powiatowe oraz gminne na okres czterech lat 
programu opieki nad zabytkami. Gminny program opieki nad zabytkami stanowi element polityki 
samorządowej, pozwalający na podejmowanie zaplanowanych działań dotyczących inicjowania, 
wspierania, koordynowania badań i prac z dziedziny ochrony zabytków i krajobrazu kulturowego 
oraz upowszechniania i promowania dziedzictwa kulturowego.  
 

Priorytety wyznaczone w Gminnym Programie Opieki nad Zabytkami dla Gminy Nasielsk na lata 
2019-2023: 

• Priorytet I. Rewaloryzacja dziedzictwa kulturowego jako element rozwoju społeczno-
gospodarczego gminy, 

• Priorytet II. Badanie i dokumentacja dziedzictwa kulturowego oraz promocja i edukacja służąca 
budowaniu tożsamości lokalnej, 

• Priorytet III. Ochrona i świadome kształtowanie krajobrazu kulturowego. 
 

Wykaz obiektów ujętych w „Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Nasielsk” obejmuje 90 pozycji  
i nie został zmieniony w 2020 roku. 
 

G. Program Ochrony Środowiska 
 

W celu realizacji „Polityki ekologicznej Państwa” na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia  
27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, na organy wykonawcze województwa, powiatu  
i gminy nałożono obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.  
 

Zadania wynikające z programu ochrony środowiska realizowane są poprzez edukację i szeroko 
rozumianą ochronę środowiska. Szczegółowa informacja na temat zadań realizowanych w 2020 
roku została przedstawiona w rozdziale VIII. Ochrona środowiska. 
 

H. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku 
 

W dniu 22 kwietnia 2020 roku Rada Miejska w Nasielsku podjęła Uchwałę Nr XVI/141/20  
w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2020 roku. Podstawą prawną podjęcia przez 
Radę Miejską w Nasielsku tej uchwały jest art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  
o ochronie zwierząt. 
 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt  
ma zastosowanie do wszystkich zwierząt bezdomnych, w szczególności do psów oraz kotów 
wolno żyjących oraz zwierząt gospodarskich przebywających na terenie Gminy Nasielsk. 
Większość działań określonych w Programie dotyczy psów, ponieważ skala bezdomności tych 
zwierząt jest w Gminie największa. Bezdomne zwierzęta z terenu Gminy Nasielsk mogły być 
przyjmowane w 2020 roku przez schronisko będące pod nadzorem Inspekcji Weterynaryjnej, 
prowadzone przez Fundację „Centrum Ochrony Środowiska” z siedzibą w Nasielsku. W ramach 
podpisanej umowy nie przekazano w 2020 roku żadnego psa do schroniska. 

• Liczba bezdomnych zwierząt, którymi zaopiekowało się Stowarzyszenie Na Rzecz Ochrony 
Zwierząt Nasielsk oraz którym sfinansowano szczepienia, kastrację i czipowanie  – 39 szt. 

• Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy weterynaryjnej po wypadku (domowe)  – 6 szt. 

• Liczba zwierząt, którym udzielono pomocy weterynaryjnej po wypadku (dzikie)  – 10 szt. 

• Liczba zwierząt odłowionych         – 4 szt. 
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I. Plan gospodarki niskoemisyjnej 
 

Uchwałą Nr XVI/142/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 kwietnia 2020 r. został przyjęty „Plan 
gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 2019-2025”, który następnie został 
zaktualizowany Uchwałą Nr XXII/210/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 listopada 2020 r.  
w sprawie przyjęcia aktualizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Nasielsk na lata 
2019-2025" Plan jest dokumentem strategicznym, który koncentruje się na działaniach 
zmierzających do poprawy efektywności wykorzystania energii na terenie Gminy Nasielsk, 
zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii w jej bilansie energetycznym oraz redukcji emisji 
gazów cieplarnianych. Istota Planu jest osiągniecie korzyści ekonomicznych, społecznych  
i środowiskowych wynikających z proponowanych w nim działań.  
 

Cel Planu to określenie kierunków rozwoju Gminy Nasielsk, w zakresie działań inwestycyjnych  
i nie inwestycyjnych w obszarach: budynki użyteczności publicznej, budynki mieszkalne  
i usługowe, przemysł, transport prywatny i komercyjny, oświetlenie, gospodarka przestrzenna, 
zamówienia publiczne oraz promocja. Przedstawione koncepcje działań wynikają z obranych 
celów strategicznych i szczegółowych, służących poprawie jakości powietrza na terenie Gminy 
Nasielsk. 
 

W 2020 roku w ramach realizacji Planu wykonane zostały m.in. następujące działania: 

• przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku – wymiana 
okien, naprawa elewacji oraz dachu, 

• remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie – wymiana drzwi zewnętrznych,  

• remont świetlicy wiejskiej w Studziankach – ocieplenie ścian zewnętrznych, wymiana pieca  
na gazowy, 

• remont świetlicy wiejskiej w Jackowie Dworskim – montaż okien, 

• sukcesywna wymiana lamp ulicznych na LED. 
 

J. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych 
 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Nasielsk przyjęto na pięć lat (2018-
2022), co ułatwi władzom Gminy formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy 
strukturalnych Unii Europejskiej. Strategia posiada ścisłą korelację z kluczowymi dokumentami 
planistycznymi na szczeblu lokalnym. Ostateczny kształt strategii został wypracowany  
z uwzględnieniem zwrotnych uwag i komentarzy reprezentantów społeczności lokalnej,  
co stanowiło podstawę do wypracowania finalnych rekomendacji dla lokalnej polityki społecznej. 
Strategia rozwiązywania problemów społecznej powstała w celu rozszerzenia form pracy socjalnej 
oraz współpracy podejmowanej przez samorząd z różnymi instytucjami i organizacjami 
pozarządowymi działającymi w obszarze polityki społecznej. 
 

Celem strategii jest określenie kierunków działań zmierzających do łagodzenia skutków 
dominujących problemów społecznych oraz sformułowanie zadań programowych i ich realizacja. 
Cel ten uszczegółowiony został przez sześć celów strategicznych i przypisane do nich cele 
operacyjne.  
 

Działania prowadzone w 2020 w ramach „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla 
Gminy Nasielsk na lata 2018-2022” realizowały poniższe cele: 

• wsparcie dla rodzin ubogich,  

• zwiększenie oferty zająć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów, 

• wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych, 

• rozwój Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku,  
 

Realizacja w 2020 roku programu została przedstawiona w poniższej tabeli. 
 

Cele operacyjne Działania Mierniki/ Wskaźniki 
Dane 

statystyczne 

Cel strategiczny: Wsparcie dla rodzin ubogich 

Nauka racjonalnego 
gospodarowania środkami 

Działania w tym zakresie podejmowane 
są w bieżącej pracy asystenta rodziny 

Liczba osób, które wzięły udział  
w programie 

0 
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finansowymi zatrudnionego w MOPS.  
Nie realizowano żadnych odrębnych 
programów w tym zakresie. 

Liczba osób korzystających z 
pomocy MOPS z powodu 
braków środków do życia 

356 

Tworzenie i realizacja 
programu pomocy 
prowadzącego  
do usamodzielnienia 

Działania w tym zakresie podejmowane 
są w bieżącej pracy asystenta rodziny. 
Praca z rodzinami dysfunkcyjnymi  
w celu ich usamodzielniania. 

Liczba programów 0 

Liczba uczestników 19 

Promowanie prawidłowych 
wzorców funkcjonowania 
rodziny 

W 2020 roku MOPS w Nasielsku  
nie realizował żadnego projektu. 
W ramach tego celu, w bieżącej pracy, 
pracownicy socjalni udzielają także 
wsparcie i porad rodzinom 
potrzebującym wsparcia. 

Liczba wdrożonych projektów 0 

Liczba instytucji, które 
wspierają rodzinę 

3 

Liczba udzielonych porad 88 rodzin 

Organizacja spotkań dla osób 
w wieku 60+ 

W 2020 roku organizowane były, 
spotkania klubowiczów Klubu 
SENIOR+. Spotkania okazjonalne, 
zajęcia muzyczno-taneczne, zajęcia 
rehabilitacyjne. 

Liczba zainteresowanych 
uczestnictwem w spotkaniach 
grupy 

przeciętnie 
23 osoby 

Liczba zorganizowanych 
spotkań 

6 

Liczba uczestników 
23 osoby  

z Klubu Senior+ 

Cel strategiczny: Zwiększenie oferty zająć dla dzieci i młodzieży oraz seniorów 

Tworzenie i promowanie 
wolontariatu 

W 2020 roku zorganizowana była 
zbiórka żywności wspólnie z Bankiem 
Żywności w Ciechanowie. Z uwagi  
na sytuację związaną z wirusem  
SARS-COV-2 w zbiórkę  
nie angażowano wolontariuszy. 
Niemniej jednak wolontariat w Gminie 
Nasielsk pozostaje w gotowości. 

Liczba zaangażowanych 
instytucji 

5 

Liczba zainteresowanych 
wolontariatem 

9 wolontariuszy 
stałych 

110 wolontariuszy 
akcyjnych 

Wspieranie i organizowanie 
działań z wykorzystaniem 
potencjału intelektualnego i 
zawodowego osób starszych 
(warsztaty, szkolenia, zajęcia 
grupowe) 

W 2020 roku funkcjonował wolontariat 
międzypokoleniowy. Seniorzy z Klubu 
SENIOR+ spotykają się z młodzieżą 
szkolną, aby wspominać przeszłe 
czasy, a także aby wymienić się 
doświadczeniami dnia codziennego 

Liczba zaangażowanych 
instytucji 

6 

Liczba zrealizowanych 
projektów 

0 

Liczba zainteresowanych 
23 osoby  

z Klubu Senior+ 

Wspieranie działań 
promujących pozytywny 
wizerunek seniora 

Spotkanie z Prezydentem RP Panem 
Andrzejem Dudą oraz Panią Minister 
Marleną Maląg. Występy artystyczne, 
prezentowanie swoich umiejętności, 
spotkania z młodzieżą szkolną. 

liczba zaangażowanych 
instytucji 

3 

Liczba zrealizowanych 
projektów 

0 

Liczba zainteresowanych 
23 osoby  

z Klubu Senior+ 

Cel strategiczny: Wsparcie dla osób starszych, niepełnosprawnych i przewlekle chorych 

Aktywizacja osób 
niepełnosprawnych 

Utworzenie grupy wsparcia dla 
Amazonek. Porady psychologiczne. 

Liczba udzielonych porad 
specjalistycznych 

16 

Liczba uczestników grup 
wsparcia 

12 

Utrzymanie miejsca spotkań 
dla osób w wieku 60+ 

W 2020 roku utrzymane było 
funkcjonowanie miejsca spotkań 
seniorów z terenu Gminy Nasielsk, tj. 
Klubu SENIOR+. Koszty utrzymania 
Klubu wyniosły 133.578,00 zł. 

Liczba uczestników 23 

Cel strategiczny: Rozwój Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 

Podnoszenie kwalifikacji 
pracowników 

W 2020 roku 13 pracowników 
uczestniczyło w szkoleniach mających 
na celu podniesienie kwalifikacji oraz 
aktualizację posiadanej wiedzy. Na ten 
cel, z budżetu jednostki, przeznaczono 
5.320,46 zł. 

Liczba szkoleń, warsztatów dla 
pracowników 

14 
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K. Gminny program wspierania rodziny 
 

„Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021” został przyjęty 
Uchwałą Nr V/39/19 z dnia 28 marca 2019 roku. Instytucją, której powierzono koordynowanie  
i monitorowanie tegoż programu jest Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku. Celem 
programu jest przywracanie rodzinom zdolności do przezwyciężania problemów opiekuńczo-
wychowawczych przy współpracy samorządu, organizacji pozarządowych i innych instytucji 
działających na rzecz rodziny. „Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 
2019-2021” jest kontynuacją wcześniejszych programów realizowanych w gminie od 2013 roku. 
 

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny  
i jej prawidłowego funkcjonowania. Celami szczegółowymi programu są: wspieranie rodziny  
w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, praca z rodziną  
w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 
 

W „Gminnym programie wspierania rodziny na lata 2019-2021” w 2020 roku podejmowano 
działania w ramach celów szczegółowych: 

• wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej  
i wychowawczej, 

• praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych,  

• zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 
 

Poniższe tabele przedstawiają szczegółowy wykaz zadań polityki społecznej realizowanych  
w 2020 roku w ramach „Gminnego program wspierania rodziny na lata 2019-2021”. 
 

Działania Działania szczegółowe i wskaźniki realizacji działań 

Cel szczegółowy: 
1. Wspieranie rodziny w wychowywaniu dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej. 

1.1 Pomoc rodzinom 
wspierającym (w razie 

stwierdzonych 
potrzeb). 

W roku 2020 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku (MOPS) nie zgłosiły się osoby 

zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej. 

1.2 Wspieranie rodzin 
i dzieci przez 

asystenta rodziny lub 
pracowników 

socjalnych 

Pracownicy socjalni MOPS wnioskują w wywiadzie środowiskowym o przyznanie rodzinie asystenta rodziny. 
Asystent rodziny po otrzymaniu informacji od pracownika socjalnego na temat rodziny, która wyraziła chęć 
współpracy w celu poprawy swojej sytuacji zapoznaje się z rodziną, przedstawia funkcję jaką będzie pełnił  
w rodzinie. Podczas spotkań są omawiane problemy rodziny, sytuacja, w jakiej obecnie się znajdują, 
ograniczenia, ale także możliwości rodziny. Częstotliwość spotkań z daną rodziną jest zależna od problemów, 
od potrzeb danej rodziny. Spotkania są umawiane w godzinach odpowiadającym danej rodzinie, w większości 
w miejscu zamieszkania rodzin. W celu poprawy funkcjonowania rodziny asystent rodziny nawiązuje 
współpracę z osobami działającymi na rzecz rodziny(pedagog, wychowawca, kurator, terapeuta, 
funkcjonariusz policji, pracownik PCPR). 
W roku 2020 asystent rodziny współpracował z 19 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych z terenu Gminy Nasielsk.  
Asystent rodziny jest w stałym kontakcie z pracownikami socjalnymi, na bieżąco przekazują sobie informacje 
istotne dla poprawy funkcjonowania rodziny. Asystent rodziny ma za zadanie pokazać możliwości i wyuczyć 
nawyki w funkcjonowaniu rodziny, które mogą przyczynić się do podniesienia kompetencji opiekuńczo-
wychowawczych, życiowych, standardu życia, większego zaangażowania w sytuacje zdrowotne rodziny. 
Pracownicy socjalni MOPS monitorują sytuację rodzin przeżywających trudności opiekuńczo-wychowawcze  
z terenu Gminy Nasielsk, są w stałym kontakcie z przedstawicielami służb działających na rzecz rodziny.  
Pracownicy socjalni służą wsparciem, pomocą rodzinom dysfunkcyjnym. Choroba alkoholowa, przemoc  
w rodzinie, niewydolność w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych, niepełnosprawność, długotrwałe 
bezrobocie to główne problemy dezorganizujące życie rodzin. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Współpraca z asystentem rodziny – 1 rodzina objęta działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  
Za pośrednictwem i we współpracy z MOPS – w odniesieniu do 3 rodzin, 9 osób. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
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Współpraca z asystentem rodziny, organizowanie spotkań i pomocy rzeczowej – 3 rodziny objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
Za pośrednictwem i we współpracy z MOPS – 10 osób objętych działaniem, 1 zrealizowany program. 

1.4. Wspieranie 
klubów działających  

na rzecz dzieci  
i młodzieży 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  

• Szkolne Koło PCK – działania polegające na propagowaniu zdrowego stylu życia oraz humanitaryzmu. 

• UKS Polonez – turnieje i rozgrywki organizowane w hali (styczeń, luty, wrzesień, październik), działaniem 
objęci wszyscy uczniowie szkoły. 

1.5. Realizowanie 
programów 

profilaktycznych  
z zakresu dysfunkcji 

rodzin 

Burmistrz Nasielska wraz z Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 
zadania zrealizowane w ramach Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii. 
M.in.: 

• zajęcia profilaktyczne na okres ferii zimowych 2020 r. (5.000,00 zł) 

• zabawa karnawałowa z elementami profilaktyki (1.600,00 zł) 

• warsztaty z zakresu profilaktyki dla uczniów, rodziców i nauczycieli (3.130,00 zł) 

• warsztaty profilaktyczne z zakresu profilaktyki alkoholowej i przemocy rówieśniczej dla SP Nr 1  
w Nasielsku (600,00 zł) 

• 500 szt. kamizelek odblaskowych- Akcja Warto Powracać bezpiecznie z GPPIRPAoPN na 2020 roku 
(5.125,00 zł) 

• sfinansowanie zakwaterowania dzieci podczas zimowiska w Kampinosie, na którym był zrealizowany 
program profilaktyczny (1.000,00 zł) 

• organizacja Akcji Zima w Mieście z elementami profilaktyki (1.000,00 zł) 

• dofinansowanie transportu na zimowisko harcerskie z elementami profilaktyki (5.000,00 zł) 

• materiały profilaktyczne – pół pakietu „Przeciw pijanym kierowcom!” (1.476,00 zł) 

• materiały profilaktyczne – pół pakiety „Smart, to znaczy mądrze!”, 100 szt. ulotek 

• „Nowe zagrożenia w sieci. Patostream. Mikropłatności. Treści niebezpieczne!” (1.091,00 zł) 

• materiały profilaktyczne – cały pakiet „Zachowaj trzeźwy umysł”(2.952,00 zł) 

• sfinansowanie nagród rzeczowych oraz poczęstunku dla uczestników zawodów sportowych z elementami 
profilaktyki (5.000,00 zł) 

• dofinansowanie półkolonii z programem profilaktyki uzależnień (10.000,00 zł) 

• 500 szt. kamizelek odblaskowych – Akcja Powracać bezpiecznie z GPPIRPoPN na 2020 r. (5.350,00 zł) 

• 2000 szt. kalendarzy ściennych spiralowanych (12.000, 00 zł) 

• odblaski do plecaka/roweru (1.200,00 zł) 

• szkolenie pracownika (510,00 zł) 

• organizacja akcji „Narodowe Czytanie Balladyny z elementami profilaktyki” (3.000,00 zł) 

• szkolenie pod nazwą „Spotkanie Trzeźwiejących Kobiet” (300,00 zł) 

• 500 szt. smyczy z odblaskiem (1.389,90 zł) 

• usługa szkoleniowa dla przedstawicieli organizacji pozarządowych w zakresie przekazywania i rozliczania 
dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (700,00 zł) 

• spotkanie wigilijne z programem profilaktyki (6.000,00 zł) 

• warsztaty profilaktyczne dla uczniów (5.130,00 zł) 

• warsztaty profilaktyczne (3.240,00 zł) 

• materiały profilaktyczne: „Postaw na rodzinę !”, „Reaguj na przemoc!” (1.904,00 zł) 

• materiały profilaktyczne „Dopalacze – powiedz stop” (5.476,00 zł) 

• sfinansowanie paczek dla dzieci na spotkanie wigilijne z programem profilaktyki (299,97 zł) 

• urządzenie canon i-Sensys MF 744 Cdw, Niszczarka Rexel Auto +90X dla Poradni Terapii Uzależnień  
w Nasielsku (3.939,00 zł) 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku  
Zadanie realizowane cyklicznie, warsztaty dla uczniów i ich rodziców, 140 osób objętych działaniem,  
2 programy zrealizowane. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
Profilaktyka bezpieczeństwa 

• „Bezpiecznie z Puchatkiem” – 15 uczniów z kl. I objętych działaniem  

• „Bezpieczeństwo ważna rzecz” – 42 uczniów z kl. I-III objętych działaniem  

• „Odpowiedzialny kierowca” – 14 uczniów z kl. IV objętych działaniem  

• „Poznajmy się bliżej” szkolenie on-line – 126 uczniów z kl. I-VIII objętych działaniem  

• „Potrafię zachować się bezpiecznie” – 57 uczniów z kl. IV-VI objętych działaniem  

• „Bezpieczne wakacje” – 192 uczniów 0-VIII objętych działaniem z klas  
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Profilaktyka uzależnień i przemocy 

• „Cukierki” – 12 uczniów z kl. III objętych działaniem  

• „Nie pal przy mnie proszę” – 42 uczniów z kl. I-III objętych działaniem  

• „Magiczne kryształy” – 14 uczniów z kl. IV objętych działaniem  

• „Znajdź właściwe rozwiązanie” – 16 uczniów z kl. VI objętych działaniem  
 

Profilaktyka zdrowotna 

• „Czyste powietrze wokół nas” – 40 uczniów z kl. 0objętych działaniem  

• „Trzymaj formę” – 70 uczniów z kl. V-VIII objętych działaniem  

• „Ratujemy i uczymy ratować” – 42 uczniów z kl. I-III objętych działaniem  

• „Owoce w szkole” – 86 uczniów z kl. I-V objętych działaniem  

• „Pierwsza mała pomoc” – 57 uczniów z kl. IV – VI objętych działaniem  

• „Bieg po zdrowie” – 42 uczniów z kl. I-III objętych działaniem  

• „Śnieżnobiały uśmiech” – 27 uczniów z kl. V objętych działaniem  

• „Szklanka mleka” – 69 uczniów z kl. I-V objętych działaniem  

• „Wolność oddechu. Zapobiegaj astmie” – 15 uczniów z kl. II objętych działaniem  
 

Warsztaty profilaktyczne  

• „Klikam z głową” warsztaty nt. Uzależnienia od Internetu i telefonu – 56 uczniów z klas I, IV, VII-VIII 
objętych działaniem  

• „Jak radzić sobie w sytuacji doświadczenia przez ucznia hejtu” – 84 uczniów z klas IV-VIII objętych 
działaniem 

• „Jak sobie radzić z agresją w sieci” – 84 uczniów objętych działaniem 

• Warsztaty online realizowane w ramach projektu zintegrowanych działań profilaktycznych „Twoja postawa 
ma znaczenie” – 84 uczniów z klas IV -VIII objętych działaniem  

 

Spektakle profilaktyczne  
„Strach ma wielkie oczy” problematyka agresji, przemocy i uzależnienia – 126 uczniów z klas I-VIII 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
508 osób objętych działaniem. 
 

Szkolne i ogólnopolskie programy profilaktyczne 
 

Szkolne i ogólnopolskie programy profilaktyczne dot. bezpieczeństwa 

• realizacja szkolnych i ogólnopolskich programów z zakresu bezpieczeństwa 

• Innowacja „Żyj zdrowo i bezpiecznie” zgłoszenie do Ogólnopolskiego Programu „Przygotujmy lepszy 
Świat” – promowanie bezpiecznego i zdrowego stylu życia – działaniem objętych 198 osób 

• nauka podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy 

• przestrzeganie przez uczniów zasad, norm i regulaminów szkolnych 

• wdrażanie do zachowywania bezpieczeństwa poruszania się po drogach 

• Innowacja „Drogowe ABC wiem, dbam i zapobiegam” – dla klas IV 

• „Odpowiedzialny rowerzysta” – innowacja dla uczniów klas IV 
 

Szkolne i ogólnopolskie programy profilaktyczne dot. zdrowia 

• „Śnieżnobiały uśmiech” 

• „Owoce i warzywa w szkole” 

• „Wolność oddechu” 

• „Ratujemy i uczymy ratować” 

• „Odżywiam się zdrowo przez cztery pory roku” 

• „Pierwsza mała pomoc” 

• „Trzymaj formę” – 189 osób objętych działaniem 
 

Szkolne i ogólnopolskie programy profilaktyczne dot. profilaktyki uzależnień: 

• „Program zapobiegania palenia tytoniu” (klasy czwarte), apel profilaktyczny, akcja plakatowa z zakresu 
profilaktyki uzależnień 

• program „Domowi detektywi” (klasy piąte) 

• warsztaty tematyczne dotyczące substancji psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze itp.) 

• warsztaty dla uczniów „Niebezpieczne związki-Dopalacze” 

• „Zabawa karnawałowa z elementami profilaktyki” klasy 0-3 

• realizacja programów: 
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− „Czyste powietrze wokół nas” 

− „Nie pal przy mnie proszę” 

− „Bieg po zdrowie” 

− „Znajdź właściwe rozwiązanie” 

− antyalkoholowe: „Zachowaj Trzeźwy Umysł” – program ogólnopolski, „Jaś i Małgosia na tropie” 

− uzależnienie od mediów: „Magiczne kryształy”, „Cukierki” 
 

Szkolne i ogólnopolskie programy profilaktyczne dot. przemocy 
„Jestem kulturalny i jest mi z tym dobrze" 
 

Warsztaty profilaktyczne: 

• klasy VII-VIII – (5 grup) na temat „Wygraj ze stresem i depresją” – 264 osób objętych działaniem 

• klasy IV- V (5 grup) na temat „Równowaga i zdrowie psychiczne” 

• klasy I-III (9 grup) na temat „Wyloguj się z sieci” – 243 osoby objętych działaniem 
 

Spektakle profilaktyczne 
Spektakl profilaktyczny „Strach ma wielkie oczy” – 250 osób objętych działaniem. 
 

Programy szkolne 
Na tematy dotyczące zapobieganiu agresji i przemocy w szkole – program szkolny „Przemocy mówię – NIE!” 
– 310 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach – zrealizowanych 5 programów, 

• edukacja uczniów oraz rodziców w zakresie zagrożeń dot. nikotynizmu i alkoholizmu, zażywania substancji 
psychoaktywnych, zachowań agresywnych oraz cyberprzemocy 

• umożliwienie uczniom dostęp do imprez kulturalnych poprzez organizowanie spotkań i wyjazdów  
o charakterze kulturalnym 

• udział uczniów w „Programie dla szkół, w ramach którego uczniowie otrzymają świeże owoce i warzywa 
oraz mleko” 

• informowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach internetowych – Akcja informacyjna Krajowej 
Administracji Skarbowej „Hazard? Nie, dziękuję!” 

• wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez angażowanie i udział uczniów w akcjach, konkursach, 
przedstawieniach i zawodach sportowych 

• realizacja programu profilaktycznego z zakresu dysfunkcji rodzin zgodnie z zapisami zawartymi  
w Szkolnym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym 

• pozyskiwanie środków i dofinansowanie wyjazdów i wycieczek z rodzin wielodzietnych i ubogich 

• umożliwienie uczniom dostęp do imprez kulturalnych poprzez organizowanie spotkań i wyjazdów  
o charakterze kulturalnym 

• zapewnienie opieki psychologiczno-pedagogicznej uczniom z dysfunkcjami 

• prowadzenie zajęć profilaktycznych – podczas godzin wychowawczych, nauczyciele zapoznawali uczniów 
ze szkodliwością palenia papierosów i e-papierosów, zagrożeniami towarzyszącymi zażywaniu alkoholu, 
narkotyków oraz dopalaczy, uzależnienia od komputera oraz Internetu 

• udział uczniów w przedstawieniu pt.: „Strach ma wielkie oczy”, zorganizowanym w ramach działań  
z zakresu Profilaktyki i Promocji Zdrowia 

• współpraca z rodzicami w opracowywaniu i zatwierdzaniu Programu Wychowawczo-Profilaktycznego 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie  
Ankiety – 150 osób objętych działaniem.  
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  
Działaniem objętych 318 uczniów oraz ok. 110 rodziców. 

• Edukacja uczniów oraz rodziców w zakresie zagrożeń dot. nikotynizmu i alkoholizmu, zażywania 
substancji psychoaktywnych, zachowań agresywnych oraz cyberprzemocy, 

• Umożliwienie uczniom dostępu do imprez kulturalnych poprzez organizowanie spotkań i wyjazdów  
o charakterze kulturalnym. 

• Warsztaty on-line z policjantem – przeprowadzenie zajęć na temat czynników warunkujących 
bezpieczeństwo uczniów. 

• Udział uczniów w Programie dla szkół, w ramach którego uczniowie otrzymują świeże owoce i warzywa 
oraz mleko. 

• Informowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach internetowych – Akcja informacyjna Krajowej 
Administracji Skarbowej „Hazard? Nie, dziękuję!” 

• Współpraca z Centrum Pomocy Pedagogiczno-Psychologicznej w Legionowie 
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• Przeprowadzenia warsztatów profilaktycznych o przemocy i sposobach radzenia sobie z trudnymi 
sytuacjami. 

• Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez angażowanie i udział uczniów w akcjach, konkursach, 
przedstawieniach i zawodach sportowych. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku – 485 uczniów objętych działaniem,  
8 programów zrealizowanych. 
 

1. Warsztaty profilaktyczne na temat: 

• „Cyberprzemoc-hejt w sieci. Mowa nienawiści” – 390 uczniów klas V-VIII 

• ”Nastaw się pozytywnie” – 250 uczniów klasy VI-VIII 

• ”Agresja, przemoc rówieśnicza – panuję nad emocjami” – 100 uczniów klasy IV-V 

• ”Nikotyna twój wróg” – klasy II-V 
 

2. Zajęcia profilaktyczne dotyczące: 

• Relacji rówieśniczych – lekcje wychowawcze na temat: 

• Rozwiązywanie konfliktów. 

• Relacje kolega-przyjaciel – klasy IV-VI 

• Jak radzić sobie ze stresem – klasy VI-VIII 

• Zapobieganie przemocy – Stop przemocy fizycznej i psychicznej – klasy VII-VIII 

• „Jak radzić sobie z emocjami” – cała szkoła 

• Zajęcia podnoszące kompetencje emocjonalno-społeczne – grupa dla uczniów młodszych i grupa dla 
uczniów starszych, prowadzone przez pedagoga szkolnego 

• Rozmowy, konsultacje indywidualne z uczniami i rodzicami, prowadzone przez pedagoga szkolnego 
 

3. Zajęcia profilaktyczne dotyczące uzależnień – szkodliwość palenia papierosów, picia alkoholu i używania 
środków psychotropowych – klasy VI-VIII. 
 

4. Spotkanie on-line z policją na temat „Bezpieczna droga do szkoły i domu” – 263 uczniów – oddziały „0” oraz 
klasy I-VI, 
 

5. Realizacja programu profilaktycznego „Spójrz inaczej” – wszystkie klasy. Zagadnienia programu 
realizowane przez wychowawców, pedagoga szkolnego, nauczycieli biologii, przyrody i informatyki. 
 

6. Przystąpienie do akcji 19 dni przeciw przemocy i krzywdzenia dzieci i młodzieży. 
W ramach akcji zostały wykonane następujące działania: 

• Plakaty 

• Prelekcje przygotowane przez uczniów - „Przeciwdziałanie przemocy. Przemocy mówimy stop!” 

• Uczniowie klas VII pisali przemówienie na temat przemocy – klasy IV i V, 

• Opracowanie został przez klasy kodeksy przeciwdziałania przemocy i agresji rówieśniczej oraz przemocy 
domowej. 

 

7. Realizacja programu „Bezpieczeństwo na co dzień” 

1.6. Organizowanie 
szkoleń, prelekcji, 

porad, warsztatów dla 
rodziców 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 

• Prelekcje i referaty dla rodziców podczas zebrań klasowych – zrealizowanych 13 programów: 

• Co zrobić, aby nauka przestała być dla dziecka uciążliwym obowiązkiem i stała się dla niego 
przyjemniejsza – działaniem objętych 126 rodziców 

• Jak zorganizować dzieciom warunki do nauki podczas zdalnego nauczania (e-porady) – działaniem 
objętych 126 rodziców 

• „Bezpieczeństwo, anonimowość, rozwaga a Internet” (e-porady, jak zadbać o bezpieczeństwo dzieci  
w sieci) – działaniem objętych 126 rodziców 

• „Cztery kroki efektywnego wspierania dziecka” (e-porady) – działaniem objętych 84 rodziców 

• Urządzenia mobilne – szanse czy zagrożenia? – działaniem objętych 42 rodziców 

• „Cała prawda o nałogach”- e-porady – 126 rodziców objętych działaniem 

• Czym jest higiena cyfrowa i w jaki sposób o nią zadbać – działaniem objętych 126 rodziców 

• Prelekcja „Konsekwencja w wychowaniu” – działaniem objętych 126 rodziców 

• Prelekcja „Nadużywanie mediów cyfrowych – sześć najczęstszych następstw” – działaniem objętych  
126 rodziców 

• „Cyberprzemoc i inne formy agresji w sieci” – działaniem objętych 126 rodziców 

• „Seksting i problem uwodzenia dzieci w Internecie” – działaniem objętych 126 rodziców 

• Webinarium „Czy tarczy dla dzieci wystarczy?” – działaniem objętych 126 rodziców 

• „Jak dobrze znasz swoje dziecko? Budujemy relacje” (e-porady) – działaniem objętych 126 rodziców 
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Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – 220 osób objętych działaniem 

• prelekcje dla rodziców „Czy wiem, co moje dziecko robi w wirtualnym świecie” 

• lekcje dla rodziców 

• referaty dla rodziców w ramach programu Kuratorium Oświaty „Nie przegraj młodości” 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
Warsztaty, porady, prelekcje – 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach – zrealizowane 3 programy 

• Pogadanki i prelekcje dla rodziców o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, rozwijającym 
czytelnictwo. 

• Prowadzenie działalności informacyjnej dla rodziców i kierowanie do odpowiednich placówek. 

• Pomoc w diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka. 

• Umieszczanie na stronie internetowej szkoły informacji o nazwach instytucji, maile i nr telefonów, w których 
można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej 
dla dzieci, o nr telefonu i czacie w ramach przedsięwzięcia Rzecznika Praw Dziecka. 

• Informowanie uczniów i rodziców o zagrożeniach internetowych – Akcja informacyjna Krajowej 
Administracji Skarbowej „Hazard ? Nie, dziękuję”. 

• W ramach programu dzieci uczą rodziców zamieszczenia na stronie internetowej filmu z poradami 
psychologa dot. wychowania dzieci. 

• Prowadzenie działalności informacyjnej dla rodziców i kierowanie do odpowiednich instytucji. 

• Organizacja pomocy w diagnozie sytuacji rodzinnej. 

• Zamieszczenie na stronie szkoły poradnika dla rodziców „Cyberprzemoc – włącz blokadę na nękanie”. 

• Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o nazwach instytucji, maile i nr telefonów, w których 
można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych w czasie pandemii. 

• Stała współpraca wychowawców klas z rodzicami, dotycząca informowania o wynikach w nauce  
i zachowaniu oraz wspieranie w procesie wychowania. 

 

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku 
Porady indywidualne . 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku  
Prelekcje dot. poprawnych relacji w rodzinach, wartości współczesnej rodziny; prelekcje przy okazji dni 
otwartych – 79 osób objętych działaniem, 2 programy zrealizowane. 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 
W związku z pandemią SARS-COV-2 i przejściem uczniów na naukę zdalną nie odbyły się wcześniej 
zaplanowane spektakle profilaktyczne dla uczniów oraz zajęcia dla rodziców „Problemy okresu dojrzewania. 
Trudny czas dla rodziców i dzieci”. Umówione było także spotkanie z Kuratorem Sądu Rejonowego  
w Pułtusku. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym  
Artykuły przygotowane przez pedagoga nt. zasad bezpieczeństwa w okresie ferii zimowych w dobie pandemii 
oraz nt. uzależnienia od Internetu w czasie COVID-19- 150 osób objętych działaniem.  
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  

• Pogadanki i prelekcje dla rodziców o charakterze profilaktycznym i wychowawczym, rozwijającym 
czytelnictwo. 

• Porady indywidualne. 

• Prowadzenie działalności informacyjnej dla rodziców i kierowanie do odpowiednich placówek. 

• Pomoc w diagnozie sytuacji rodzinnej i szkolnej dziecka. 

• Zamieszczenie informacji Narodowego Centrum Edukacji Żywienia nt. żywienia dzieci i młodzieży,  
np. zbilansowane jadłospisy. 

• Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o nazwach instytucjach, maile i nr telefonów,  
w których można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej 
dla dzieci, o nr telefonu i czacie w ramach przedsięwzięcia Rzecznika Praw Dziecka.  

• Stała współpraca wychowawców klas z rodzicami, dotycząca informowania o wynikach w nauce  
i zachowaniu oraz wspieranie w procesie wychowania. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
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Prelekcja dla rodziców na stronie szkoły. 

• Właściwa organizacja nauki dziecka w domu. 

• Problemy wychowawcze – jak je rozwiązywać. 

• Role wychowawcze rodziców a potrzeby psychiczne dziecka. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 

• Porady. 

• Rozmowy wspierające, interwencje kryzysowe, kierowanie na konsultacje np. lekarzy specjalistów 
(neurologów, psychiatrów).  

1.7. Indywidualne 
poradnictwo 
zawodowe, 

psychologiczne  
i pedagogiczne 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
Rozmowy indywidualne wychowawców klas, pedagoga szkolnego oraz psychologa z Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej z rodzicami – 145 osób objętych działaniem  
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku  
Indywidualne rozmowy z psychologiem i pedagogiem: 

• 94 rozmowy indywidualne z rodzicami  

• 98 rozmów indywidualnych z uczniami  
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku 

• spotkania z przedstawicielami szkół wyższych, rozmowy z wykładowcami i studentami, spotkania  
z przedstawicielami firm 

 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku  

• lekcje na terenie placówki 

• 23 osoby doradztwo zawodowe 

• 15 osób poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
Porady, 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 

• W czasie nauki zdalnej uczniowie i rodzice objęci byli pomocą psychologiczną i pedagogiczną. 

• W czasie nauki zdalnej uczniowie otrzymali materiały informacyjne i prezentacje m.in. „Jak skutecznie 
uczyć się w domu?”, „Co zrobić, żeby nauka była łatwiejsza i skuteczniejsza?”. 

• Wychowawcy przeprowadzili pedagogizację rodziców według ustalonego harmonogramu. 

• Cykl zajęć dla klas VI-VIII z zagadnień TUS (rozwiązywanie konfliktów, skuteczne prowadzenie rozmowy, 
trening asertywności). 

• Zajęcia integrujące grupy klasowe IV-V (koleżeństwo i przyjaźń, empatia i tolerancja, pomaganie 
słabszym). 

 

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym 
Konsultacje z pedagogiem szkolnym – 12 osób objętych działaniem. 
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
Indywidualne rozmowy ze specjalistami – dostępne dla wszystkich.  
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  

• Realizacja programu z zakresu doradztwa zawodowego dla uczniów klas VII-VIII i ich rodziców 
prowadzone przez pedagoga szkolnego oraz wychowawców i nauczycieli informatyki – 147 uczniów 
objętych działaniem. 

• Spotkania rodziców i opiekunów prawnych z pedagogiem szkolnym, nauczycielami specjalistami (pedagog 
specjalny, logopeda, nauczyciel terapii pedagogicznej, nauczyciel wspomagający) oraz nauczycielami 
przedmiotowymi w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów z trudnościami w nauce  
i uczniów uzdolnionych – 98 osób objętych działaniem. 

 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 

• Prowadzenie w klasach VII-VIII zajęć z doradztwa zawodowego - 80 uczniów objętych działaniem. 

• Udzielanie indywidualnych porad związanych z wyborem zawodu – 14 uczniów objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach - 28 osób objętych działaniem, 1 program zrealizowany 
Prowadzenie w klasach VII-VIII zajęć z doradztwa zawodowego. Udzielanie indywidualnych porad związanych 
z wyborem zawodu. 
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Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim  
Wsparcie psychologa i pedagoga – 20 osób objętych działaniem. 
 

Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim, filia w Nasielsku, 
Indywidualne poradnictwo zawodowe, psychologiczne i pedagogiczne: 
Doradztwo zawodowe: 

• forma indywidualna – porady, badania 

• forma zbiorowa – warsztaty w szkołach 
 

Konsultacje i poradnictwo specjalistyczne(w tym pomoc psychologiczna i prawna). 
Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci: 

• z uogólnionymi trudnościami w uczeniu się 

• ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się 
 

W celu oceny rozwoju psychomotorycznego dla potrzeb lekarzy neurologów, psychiatrów, Zespołów 
Orzekających w sprawie wydania orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego, Zespołów Orzekających  
w sprawie wydania orzeczenia o potrzebie nauczania indywidualnego, Zespołów Orzekających w sprawie 
wydania opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju: 

• diagnoza logopedyczna 

• porady dla rodziców przeżywających trudności opiekuńczo- wychowawcze 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zapewnia dostęp mieszkańcom Gminy do pomocy 
psychologa, zatrudnionego przez Urząd Miejski w Nasielsku. Do dnia 11.03.2020 r. spotkania odbywały się  
w siedzibie Urzędu – 21 spotkań, wzięło w nich udział 12 osób. Ze względu na ogłoszony stan epidemiczny  
w kraju spotkania zostały zawieszone, psycholog w każdą środę prowadził dyżur telefoniczny. 
W roku 2020 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Nasielsku pięć razy w tygodniu pozostawał do dyspozycji 
mieszkańców radca prawny, który bezpłatnie udzielał porad. Wraz z ogłoszeniem w kraju stanu 
epidemicznego, indywidualne porady zostały zawieszone, pomoc prawną można było uzyskać kontaktując się 
telefonicznie. 

1.8. Organizowanie 
konferencji  

dot. problematyki 
rodzinnej 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
Udział w projekcie przeciw przemocy „Wróżka Okruszka” – 25 osób objętych działaniem. 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach  
Prelekcje – 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym 
Upowszechnianie informacji na szkolnym profilu FB oraz na stronie internetowej szkoły – 60 osób objętych 
działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  

• zebrania z rodzicami (2 zrealizowane) 

• zebrania Rady Pedagogicznej (7 zrealizowanych) 

• zebrania zespołów wychowawczych i klasowych (4 zrealizowane) 

1.9. Rozwój 
wolontariatu 

Od 2008 r. przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku istnieje wolontariat. W roku 2020  
w MOPS zdeklarowanych było 11 wolontariuszy stale współpracujących. Osoby te pomagały osobom chorym, 
niepełnosprawnym, upośledzonym, osobom starszym, samotnym, jak i dzieciom, które mają problemy  
w nauce. 
W ramach wolontariatu Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej współpracuje z Wolontariuszami Akcyjnymi  
w ramach podpisanego porozumienia ze szkołami: Szkołą Podstawową Nr 1 w Nasielsku, Liceum 
Ogólnokształcących w Nasielsku, Zespołem Szkół Zawodowych w Nasielsku. W 2020 r. podczas Świątecznej 
Zbiórki Żywności zostało zebrane 54 kg żywności, która trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu 
Gminy Nasielsk. W dalszym ciągu MOPS współpracuje z Bankiem Żywności w Ciechanowie, Centrum 
Wolontariatu w Warszawie, Fundacją „Bądźmy Razem” oraz PCK w Nowym Dworze Mazowieckim. W 2020 r. 
MOPS zorganizował akcję charytatywną na rzecz mieszkanki Gminy Nasielsk „Mamy pociąg do pomagania” 
oraz uczestniczył w akcji „Piątka dla Marcelka”.  
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku  
Szkolne koło wolontariatu – ciasta do Domu Pomocy Społecznej w ramach podarunku oraz kartki świąteczne. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Działalność szkolnego koła wolontariatu – 75 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
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Udział uczniów w akcjach (zrealizowanych 5 programów): 

• „Szlachetna paczka” – zbiórka darów, 142 uczniów kl. 0-VIII objętych działaniem  

• „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy” – objętych działaniem 142 uczniów kl. 0-VIII oraz 30 pracowników 
szkoły 

• „Zbiórka żołędzi i kukurydzy dla zwierząt” – 100 uczniów kl. I–VIII objętych działaniem 

• „Zbiórka plastikowych korków dla chorego chłopca” – 120 uczniów kl. 0-VIII objętych działaniem 

• „Zbiórka odzieży dla podopiecznych PCK” – 120 uczniów kl. I-VIII objętych działaniem 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach  

• W ramach pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym udział w zbiórkach nakrętek, baterii i telefonów 
komórkowych. 

• Zorganizowanie Dnia Babci i Dziadka. 

• Udział w programie „Dzieci uczą rodziców”. 

• Zorganizowanie przedstawienia przez wolontariuszy ze Szkolnego Koła Wolontariatu w ramach akcji 
„Mikołajkowe słuchowisko”. Uczniowie przedstawili bajkę pt. „Bajka dla Lenusi” Anny Rozenberg. 

• Zorganizowanie jasełek i wyjątkowego koncertu, zorganizowanych w ramach Szkolnego Kolędowania  
i Jasełek on-line. 

• Zorganizowanie konkursu na najpiękniejszą kukiełkę teatralną pt. „Baśniowa Parada”. 

• Udział w akcji „Rodzice czytają przedszkolakom”. 

• 12 osób objętych działaniem, zrealizowanych 7 programów. 
 

Szkoła Podstawowa im. Mikołaja Kopernika w Cieksynie 
W ramach wolontariatu przeprowadzono zbiórkę dla 3 rodzin uczniów (pożar, śmierć matki, ciężka choroba 
dziecka) oraz Domu Dziecka w Chotomowie. 
 

Szkoła Podstawowa im. Ks. Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  

• Wykonanie stroików na groby w Nasielsku i przekazanie ich MOPS w Nasielsku 

• Udział w 28. finale WOŚP w 2020 r.: 

− zebranie pieniędzy od lokalnej społeczności 

− sprzedaż pierniczków upieczonych przez uczniów 

− sprzedaż stroików wykonanych przez uczniów i rodziców 

• W ramach pomocy osobom chorym i niepełnosprawnym udział w zbiórkach nakrętek baterii i telefonów 
komórkowych – działaniem objętych 330 uczniów. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku – działaniem objętych 50 osób,  
11 zrealizowanych programów: 

• „Zakręcona akcja” – szkolna zbiórka nakrętek plastikowych dla chłopca chorego na dziecięce porażenie 
mózgowe. 

• Akcja „Marzycielska poczta” – napisanie i wysłanie listów i kart do dzieci samotnych i chorych. 

• Akcja „Znicz” – sprzątanie grobów zaniedbanych i opuszczonych, wykonanie wiązanek. 

• Akcja „Jem drugie śniadanie”, której celem było zachęcenie uczniów do kreowania dobrych nawyków 
żywieniowych. Gdziekolwiek jesteśmy, w szkole, czy w domu, przekonujemy się, że przygotowywanie 
zdrowych, pełnowartościowych kanapek, a potem wspólne ich zjadanie, może stać się prostym, a jakże 
ważnym nawykiem. 

• Przygotowanie paczek żywnościowych dla rodzin najbardziej potrzebujących. Żywność do paczek została 
zakupiona z pieniędzy uzyskanych ze sprzedaży ciast i świątecznych dekoracji na kiermaszu 
świątecznym. 

• Akcja zbieranie kasztanów i żołędzi dla leśnej zwierzyny. 

• Świąteczna Zbiórka Żywności zorganizowana przez Banki Żywności. 

• Udział w ogólnopolskiej akcji „Szlachetna paczka”. 

• Na terenie szkoły wolontariusze przeprowadzili akcję „Cała Polska czyta dzieciom” – uczniowie czytali 
młodszym kolegom bajki i wiersze przebierając się za bajeczne postacie. 

• Kartka świąteczna z życzeniami dla seniora. 

• Wolontariusze po raz drugi włączyli się w ogólnopolski program „Pola Nadziei” pomagający nieuleczalnie 
chorym na raka, którego celem jest pozyskiwanie środków finansowych potrzebnych dla bieżącego 
funkcjonowania hospicjów. 

• Od września do końca października w szkole trwała zbiórka żołędzi i kolb kukurydzy. Akcja miała na celu 
promowanie nawyków ekologicznych wśród dzieci i młodzieży, wykształcenie wrażliwości na los zwierząt 
leśnych. Zebrane jesienne dary zostały przekazane Kołu Łowieckiemu Nr 36 przy Kancelarii Prezesa Rady 
Ministrów. 

 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
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Zbiórka rzeczy dla potrzebujących, Dom Dziecka w Chotomowie – 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
Koło Wolontariatu przy Samorządzie Uczniowskim 

• zbiórka rzeczowa dla dzieci z Domu Dziecka w Chotomowie, 

• Szlachetna Paczka 

• WOŚP 

• akcja charytatywna na rzecz rodziny uczennicy szkoły 

• Góra Grosza 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
WOŚP, udział w akcjach charytatywnych promowanych na terenie Gminy – 4 programy zrealizowane. 

1.10. Promowanie 
rodzinnej integracji 

Ze względy na ogłoszenie w kraju stanu epidemicznego wszelkie zgromadzenia, imprezy, uroczystości zostały 
odwołane. 
 

W ramach programu Nasielska Karta Seniora, w roku 2020 ww. kart zostało wydanych 119. Nasielska Karta 
Seniora uprawnia osoby starsze z terenu gminy Nasielsk do wielu zniżek i promocyjnych cen. 
 

W 2020 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku wydał 221 Kart Dużej Rodziny. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Organizowanie szkolnych uroczystości dla członków społeczności lokalnej w formie on-line – 250 osób 
objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich  

• „Wigilie klasowe” – oddziały przedszkolne, 66 osób objętych działaniem 

• „Dzień Babci i Dziadka” – 100 osób objętych działaniem 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
Dzień Rodziny, Dzień Matki, Dzień Babci i Dziadka, inne spotkania ze względu na COVID-19 od marca 2020 
roku były ograniczone lub też odbywały się on-line – 311 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
Dzień Babci i Dziadka, Jasełka – 15 osób objętych działaniem, 2 programy zrealizowane. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 
Dzień Babci i Dziadka, przekazywanie bieżących informacji, jak i umieszczania relacji, zdjęć i filmów  
z wydarzeń szkolnych na stronie internetowej szkoły i Facebooku – 309 uczniów oraz członkowie rodzin. 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach  
Spotkania okolicznościowe, Dzień Rodziny – 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
496 osób objętych działaniem, 4 programy zrealizowane: 

• spotkania na Dzień Babci i Dziadka w klasach młodszych i oddziałach przedszkolnych 

• przygotowanie apeli on-line na stronę szkoły – Dzień Matki, Dzień Ojca, Jasełka 
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku 
Prowadziła działania na rzecz dzieci i rodziny: 

• lekcje biblioteczne, akcja „Zima w Mieście”, rajdy rowerowe, konkursy, gry i zabawy, pomoc w odrabianiu 
lekcji. Zorganizowane spotkanie z dwiema pisarkami, Noc Bibliotek oraz Narodowe Czytanie „Balladyny” 

• przez cały rok Biblioteka służyła radą i pomocą dla wszystkich zainteresowanych w miarę możliwości  
na miejscu oraz przez telefon i internet 

1.11. Kursy, 
szkolenia, warsztaty 

dla pracowników 
instytucji 

wspierających rodzinę 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 

• Webinarium nt. „Edukacja z plusem” – odpowiedź szkoły na potrzeby współczesnych uczniów – działaniem 
objętych 5 nauczycieli. 

• Szkolenie „Myślenie krytyczne jako niezbędna kompetencja XXI wieku” – działaniem objętych  
10 nauczycieli. 

• „Praca zdalna z uczniem ze SPE – jak pedagog i psycholog ma realizować swoje zadania online” – 
działaniem objętych 2 nauczycieli. 

• Webinarium nt. „Higiena cyfrowa i nauczanie zdalne. O czym powinni pamiętać nauczyciele” – działaniem 
objętych 15 nauczycieli. 

• Webinarium „SPE w nauczaniu zdalnym: praca indywidualna i praca grupowa z uczniem ze specjalnymi 
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potrzebami edukacyjnymi”. 

• Szkolenie „Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole i przedszkolu – teoria a praktyka” 
– działaniem objętych 12 nauczycieli. 

• Webinarium „Stresu nie da się zdezynfekować” – działaniem objętych 10 nauczycieli. 

• „System motywacji – narzędziem do redukowania zachowań niepożądanych”. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Indywidualny udział kadry pedagogicznej w szkoleniach online – 6 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – 45 osób objętych działaniem 

• „Rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów zadaniem każdego nauczyciela i kluczem do sukcesów 
uczniów”. 

• „Świat wirtualny zagrożeniem dla naszych uczniów”. 

• „Przemoc w rodzinie”. 

• „Jak zapobiegać agresji”. 

• Style wychowania „Nagrody i kary”. 

• „Depresja, zaburzenia lękowe, schizofrenia”. 

• „Współpraca specjalistów z sądem i współpraca z instytucjami pozaszkolnymi”. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 
Szkolenia Rady Pedagogicznej – działaniem objęci wszyscy nauczyciele, 3 programy zrealizowane. 
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
W 2020 roku odbyło się 3 szkolenia dla pracowników. 
 

Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w roku 2020 brali udział w szkoleniach 
umożliwiających podniesienie kompetencji, nabycie nowych umiejętności. 
Tematyka szkoleń: 

• Dzieci i młodzież w kryzysie-interwencja – 7 osób. 

• Praca socjalna z osobami z zaburzeniami psychicznymi – 6 osób. 

• Obowiązek alimentacyjny i wywiady alimentacyjne w świetle ustawy o pomocy społecznej – 1 osoba. 

• Ustawa o pomocy społecznej z uwzględnieniem COVID 19 oraz Tarcz Antykryzysowych – 1 osoba. 

• Czas pracy w 2020 r. – praktyczne warsztaty dla kierowników, pracodawców – 1 osoba. 

• Pracownicze Plany Kapitałowe w 2020r. – obowiązki pracodawców a uprawnienia – 1 osoba. 

• Zasiłek stały jako przykład świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej – 1 osoba. 

• Kodeks postępowania administracyjnego w OPS z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz 
Antykryzysowych – 1 osoba. 

• Asystent rodziny. Realizacja i dokumentowanie zadań w okresie pandemii – 1 osoba. 

• Dodatki mieszkaniowe 2020 - zmiany w dobie COVID-19 Tarcza Antykryzysowa 4.0 – 1 osoba. 

• Stypendia szkolne 2020 z uwzględnieniem COVID-19 oraz Tarcz Antykryzysowych – 1 osoba. 

• Świadczenie rodzinne, świadczenie wychowawcze 500 plus – 1 osoba. 

• Bieżąca realizacja świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego – 1 osoba. 

• Fundusz alimentacyjny – aktualne problemy-nowości 2020/2021. 

Cel szczegółowy: 
2. Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych. 

2.1. Analiza sytuacji 
rodzin, których dzieci 

zagrożone  
są umieszczeniem  

w pieczy zastępczej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje założenia ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r.  
o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej. Wsparcie asystenta rodziny kierowane jest do rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczej, w tym: 

• rodzin, których dzieci przebywają obecnie w pieczy zastępczej, natomiast istnieje szansa ich powrotu  
do rodziny biologicznej,  

• rodzin zagrożonych umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej,  

• rodzin, u których występują okresowe trudności. 
 

Asystent rodziny w roku 2020 współpracował z 19 rodzinami przeżywającymi trudności w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-wychowawczych. Asystent rodziny z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku 
współpracuje z instytucjami działającymi na rzecz poprawy funkcjonowania rodziny.  
 

Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  
Nadzory kuratora w sprawach, u których Sąd ograniczał rodzicom władzę rodzicielską przez nadzór kuratora – 
190 osób objętych działaniem. 
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Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 
Praca z rodziną w celu zapobiegania sytuacji kryzysowych: 

• analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy, 

• diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy, 

• formułowanie opinii po badaniu w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub  
w placówce i dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i potrzeb 
edukacyjnych ucznia, 

• konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w ramach dyżurów 
psychologicznych w placówkach, 

• porady dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
Szkoła posiada procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych. Nie zdiagnozowano potrzeby ich 
zastosowania.  

• Na bieżąco – monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych, mających trudności wychowawcze w stałej 
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, MOPS i Policją, 
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – 1 osoba objęta działaniem. 

• Informowanie na bieżąco o procedurach obowiązujących w szkole w czasie pandemii. 

• Umieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o nazwach instytucji, maile i nr telefonów, w których 
można szukać pomocy w sytuacjach kryzysowych. 

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły informacji o możliwości uzyskania pomocy psychologicznej 
dla dzieci (nr telefonu) i czacie w ramach przedsięwzięcia Rzecznika Praw Dziecka). 

• Zamieszczenie na stronie internetowej szkoły materiałów edukacyjnych KRUS dotyczącymi 
bezpieczeństwa na wsi. 

4 osoby objęte działaniem, 1 program zrealizowany. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 

• Na bieżąco – monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych, mających trudności wychowawcze w stałej 
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, MOPS i Policją, 
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim.  

• 4 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
Konsultacje pedagoga z innymi instytucjami – asystent rodziny, Policja – 1 rodzina objęta działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Rozmowy pedagoga z wychowawcami, bieżące obserwacje i działania, analiza frekwencji na zajęciach 
stacjonarnych i online, kontakt z PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim – 4 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich 
Jeden uczeń – przygotowanie opinii nt. funkcjonowania dziecka w środowisku szkolnym – prośba PCPR  
w Nowym Dworze Mazowieckim. 
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
Współpraca z PCPR, Sądami, MOPS – 7 osób objętych działaniem. 

2.2. Prowadzenie 
monitoringu sytuacji 
dziecka w rodzinie 

zagrożonej kryzysem 

W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Nasielsku działa Zespół Interdyscyplinarny do spraw 
przemocy. Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie powołany został 
Zarządzeniem Nr 76/2011 Burmistrza Nasielska z dnia 6 czerwca 2011 roku. W skład Zespołu wchodzą 
przedstawiciele instytucji działających na rzecz dziecka i rodziny z terenu gminy Nasielsk; m.in. 
przedstawiciele szkół podstawowych, Policji, Sądu Rejonowego w Pułtusku, ochrony zdrowia, Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej oraz Poradni Terapii Uzależnień. Uchwałą Nr XXI/191/20 Rady Miejskiej  
w Nasielsku z dnia 29 października 2020 roku przyjęto „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy  
w Rodzinie na lata 2021-2025”. Program obejmuje systematycznie zbieranie informacji na temat rozmiarów 
zjawiska przemocy w rodzinie, organizowanie akcji informacyjno-edukacyjnych dotyczących przemocy  
w rodzinie w formie spotkań, wykładów, szkoleń, dystrybucji materiałów informacyjno-edukacyjnych. Ważnym 
elementem programu jest interwencja kryzysowa skierowana zarówno do ofiar przemocy w rodzinie,  
jak i sprawców, świadczenie pomocy psychologicznej, pomocy prawnej.  
 

Członkowie Zespołu działali na rzecz rodzin dotkniętych zjawiskiem przemocy. W 2020 roku wpłynęło  
35 formularzy „Niebieska Karta A”, z czego 34 zostały sporządzone przez Policję w Nasielsku, 1 formularz 
przez pomoc społeczną. Zespół zakończył postępowanie w sprawach przemocy domowej w 31 rodzinach  
na skutek ustania przemocy w rodzinie oraz zrealizowania indywidualnego planu pomocy bądź z powodu 
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braku zasadności podejmowania działań. W roku 2020 liczba procedur NK kontynuowanych z poprzednich 
okresów tj. za 2019 rok wyniosła 8. Łącznie Zespół Interdyscyplinarny zajmował się procedurą „Niebieskiej 
Karty” w 43 rodzinach z terenu Gminy Nasielsk. W roku 2020 powołano 3 Grupy Robocze, które odbyły  
7 spotkań w związku z przemocą domową w rodzinach, które wymagały powołania Grupy Roboczej i pracy 
specjalistów z zakresu przemocy domowej. Większa część sporządzonych formularzy „Niebieska Karta”  
w 2020 roku to sytuacje jednorazowe z udziałem Policji podczas awantur domowych. 
 

Osoby dotknięte przemocą domową z terenu Gminy Nasielsk w roku 2020 z uwagi na sytuację 
epidemiologiczną spowodowaną COVID-19 miały dostęp do konsultacji z psychologiem oraz do porad 
prawnych za pośrednictwem rozmowy telefonicznej. 
 

Gminny Zespół Interdyscyplinarny do Spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Gminie Nasielsk 
pomimo sytuacji epidemiologicznej spowodowanej COVID-19 i stosowaniem obostrzeń starał się 
funkcjonować w taki sposób, aby osoby i rodziny potrzebujące pomocy i wsparcia nie były jej pozbawione. 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku 
Obserwacja ucznia, jego zachowania, rozmowy, motywowanie ucznia, pomoc w rozwiązywaniu problemów. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre'a de Coubertina w Budach Siennickich 
Monitorowanie zachowań dzieci i postępów w nauce – 3 rodziny. 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
Rodziny objęte monitoringiem – 6 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 

• Udział pedagoga szkolnego w pracach Zespołu. 

• Współpraca z kuratorem sądowym i kuratorami społecznymi, asystentem rodziny. 

• Stała współpraca z pracownikami MOPS, PCPR, Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną. 

• Rozmowy z rodzicami i dziećmi. 

• 61 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 

• Na bieżąco – monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych, mających trudności wychowawcze w stałej 
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, MOPS i Policją, 
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z kuratorami, opiniowanie na rzecz Sądu oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, kierowanie pism do odpowiednich instytucji, informowanie o instytucjach 
wspierających rodzinę. 

• Monitorowanie sytuacji i potrzeb rodzin wielodzietnych i dysfunkcyjnych. 

• 4 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Współpraca z asystentem rodziny, kuratorami – 4 osoby objęte działaniem. 
 

Sąd Rejonowy w Pułtusku Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej  
Nadzory kuratora w sprawach, w których Sąd ograniczał rodzicom władzę rodzicielską przez nadzór kuratora 
– 190 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  

• Na bieżąco-monitorowanie sytuacji rodzin dysfunkcyjnych, mających trudności wychowawcze w stałej 
współpracy z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rodzinnym, Kuratorami, MOPS i Policją, 
PCPR w Nowym Dworze Mazowieckim. 

• Prowadzenie indywidualnych rozmów z kuratorami, opiniowanie na rzecz Sądu oraz Poradni 
Psychologiczno-Pedagogicznej, kierowanie pism do odpowiednich instytucji, informowanie rodziców  
o instytucjach wspierających rodzinę. 

• 15 rodzin objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  

• Analiza postępów w nauce i zachowaniu ucznia. 

• Współpraca z MOPS, PCPR, Policja, Sąd Rodzinny. 

• 142 osób objętych działaniem. 
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
Obserwacje funkcjonowania dziecka w przedszkolu. 
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2.3. Konsultacje  
i poradnictwo 

specjalistyczne  
(w tym pomoc 

psychologiczna  
i prawna) 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zapewnia dostęp mieszkańcom Gminy Nasielsk  
do pomocy psychologa, zatrudnionego przez Urząd Miejski w Nasielsku. Do dnia 11.03.2020 r. spotkania 
odbywały się w siedzibie Urzędu, odbyło się 21 spotkań, w których wzięło udział 12 osób. Ze względu  
na ogłoszony stan epidemiczny w kraju spotkania zostały zawieszone, psycholog w każdą środę prowadzi 
dyżur telefoniczny. 
 

W siedzibie Urzędu Miejskiego do dyspozycji mieszkańców pozostawał radca prawny oraz prawnik, którzy 
bezpłatnie udzielali porad.  
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej 
nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej: 

• której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie odpłatnej pomocy prawnej 
zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej, na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r.  
o pomocy społecznej(...), 

• która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny(...), 

• która uzyskała zaświadczenie o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji 
wojennych i okresu powojennego, 

• która posiada ważną legitymację weterana(...), 

• która nie ukończyła 26 lat, lub 

• która ukończyła 65 lat, lub 

• która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się  
w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, 

W roku 2020 z uwagi na sytuację epidemiologiczną porady prawne odbywały się w formie rozmowy 
telefonicznej. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 

• Współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną – 31 osób objętych działaniem. 

• Współpraca z kuratorami Sądu Rejonowego w Pułtusku. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
Rozmowy z psychologiem i pedagogiem – 86 osób objętych działaniem. 
 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 

• Analiza sytuacji rodzin, których dzieci zagrożone są umieszczeniem w pieczy. 

• Diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci zagrożonych umieszczeniem w pieczy. 

• Formułowanie opinii po badaniu w sprawie objęcia pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole lub  
w placówce i dostosowania wymagań edukacyjnych do możliwości psychofizycznych i potrzeb 
edukacyjnych ucznia. 

• Konsultacje dla pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli i wychowawców w ramach dyżurów 
psychologicznych w placówkach. 

• Porady dla rodziców, nauczycieli i wychowawców w ramach dyżurów psychologicznych w placówkach. 

• Porady dla rodziców, nauczycieli, pedagogów i psychologów szkolnych, nauczycieli. 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
Poradnictwo psychologiczne – 90 osób objętych działaniem.  
 

Samorządowe Przedszkole w Nasielsku 
Konsultacja z psychologiem w razie potrzeb – dostępne dla wszystkich. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 

• Konsultacje z nauczycielami specjalistami w ramach pomocy pedagogiczno-psychologicznej. 

• Kierowanie do Poradni P-P oraz poradni specjalistycznych. 

• Uczestnictwo rodziców w spotkaniach Zespołów Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej dla uczniów  
z orzeczeniami. 

• 10 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Pomoc psychologiczno-pedagogiczna, poinformowanie rodziców o instytucjach udzielających pomocy dziecku 
– 5 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 

• Konsultacje z pedagogiem szkolnym, oligofrenopedagogiem, logopedą. 

• Kierowanie do Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej oraz poradni specjalistycznych. 

• 6 rodzin objętych opieką kuratora. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
Konsultacje indywidualne i grupowe Dyrekcji i pedagoga szkolnego dla uczniów i rodziców – działaniem objęta 
cała szkoła. 
 

Zespół Szkół Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku  
Zajęcia w ramach doradztwa zawodowego. 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
2 rodziny, 4 osoby objęte działaniem. 
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 
Wsparcie psychologa i pedagoga, prawnika – 21 osób objętych działaniem. 

2.4. Terapie  
i mediacje 

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Nowym Dworze Mazowieckim Filia w Nasielsku 

• Terapia dzieci i młodzieży uzależnionej od gier komputerowych, Internetu. 

• Porady dla rodziców dzieci i młodzieży uzależnionej. 

• Terapia psychologiczna dla dzieci i młodzieży będącej w kryzysie – problemy okresu rozwojowych, więzi 
społecznych, trudności emocjonalne. 

• Terapia pedagogiczna dla dzieci z trudnościami w czytaniu, pisaniu i liczeniu – zajęcia korekcyjno-
kompensacyjne z języka polskiego i matematyki, terapia ręki. 

• Terapia logopedyczna. 

• Terapia EEG biofeedback. 
 

Samorządowe Przedszkole w Starych Pieścirogach 
Logopeda, psycholog – 90 osób objętych działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach  
Objęcie potrzebujących uczniów terapią pedagogiczną. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
Rozmowy z dyrektorami, wychowawcami, specjalistami szkolnymi. 
 

Szkoła Podstawowa w Popowie Borowym 
Współpraca z celu diagnoz w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 4 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
Rozmowy wyjaśniające i motywujące prowadzone przez Dyrekcję i pedagoga szkolnego z uczniami  
i rodzicami – 121 osób objętych działaniem. 
 

Zespół Szkół Zawodowych w Nasielsku  
Rozmowy z uczniami i rodzicami o sposobach rozwiązywania wszelkich problemów rodzinnych, mediacje. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 
Objęcie potrzebujących uczniów terapią pedagogiczną 
 

Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku 
3 rodziny, 6 osób objętych działaniem. 

2.5. Usługi 
opiekuńcze  

i specjalistyczne 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizuje usługi opiekuńcze i specjalistyczne. 

• Osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest 
jej pozbawiona, przysługuje pomoc w formie usług opiekuńczy lub specjalistycznych usług opiekuńczych. 

• Usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze mogą być przyznane również osobie, która 
wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni 
nie mogą takiej pomocy zapewnić. 

• Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, 
zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. 

• Specjalistyczne usługi opiekuńcze są dostosowane do szczególnych potrzeb wynikających z rodzaju 
schorzenia lub niepełnosprawności, świadczone przez osoby ze specjalistycznym przygotowaniem 
zawodowym. 

• Organizacja i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
w miejscu zamieszkania należy do zadań zleconych gminy z zakresu administracji rządowej.  

• W roku 2020 specjalistyczne usługi opiekuńcze miały 3 rodziny. 

• W 2020 roku usługi opiekuńcze miały zapewnione 33 osoby z terenu Gminy Nasielsk. 
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2.6. Organizowanie 
grup wsparcia  

(w razie potrzeb) 

Z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku w roku 2019 swą działalność rozpoczęła 
Grupa Wsparcia dla Amazonek. W roku 2020 ze względu na ogłoszony stan epidemiologiczny w kraju 
spotkania grupy wsparcia zostały zawieszone. 

2.7. Tworzenie/rozwój 
dziennych ośrodków 

wsparcia (w razie 
potrzeb). 

W 2020 roku nie było tworzonych ośrodków wsparcia. 

Cel szczegółowy: 
3. Zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 

3.1. Zapewnienie 
pomocy finansowej  

i rzeczowej rodzinom 
zagrożonym 
kryzysem lub 

przeżywającym 
trudności  

w wypełnianiu funkcji 
opiekuńczo-

wychowawczej 

Rada Miejska w Nasielsku w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 roku podjęła następujące działania 
na rzecz dziecka i rodziny: 

• w dniu 27 sierpnia 2020 roku podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie na lata 2021-2025, 

• w dniu 29 października 2020 roku przyjęcie „Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2021 rok”, 

• w dniu 29 października 2020 r. Uchwalenia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2021 rok”. 

 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku w roku 2020 wypłacił świadczenia pieniężne z powodu: 

• ubóstwa – 173 rodzinom (356 osób w rodzinach), 

• bezdomności – 16 rodzinom (17 osób w rodzinach), 

• z powodu potrzeby ochrony macierzyństwa – 28 rodzinom (167 osób w rodzinach), 
w tym:  

• wielodzietność – 26 rodzinom (157 osób w rodzinach), 

• z powodu bezrobocia – 108 rodzinom (311 osób w rodzinach), 

• z powodu niepełnosprawności – 119 rodzinom (210 osób w rodzinach), 

• z powodu długotrwałej lub ciężkiej choroby – 131 rodzin (214 osób w rodzinach), 

• z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego 
– 51 rodzinom (189 osób w rodzinach), w tym: 

• rodziny niepełne – 33 rodzinom (103 osób w rodzinach), 

• rodziny wielodzietne – 11 rodzinom (68 osób w rodzinach), 

• przemocy w rodzinie – 4 rodzinom (10 osób w rodzinach), 

• z powodu alkoholizmu – 21 rodzinom (45 osób w rodzinach), 

• z powodu narkomanii – 2 rodzinom (9 osób w rodzinach), 

• z powodu trudności w przystosowaniu do życia po zwolnieniu z zakładu karnego – 0. 

• z powodu zdarzenia losowego – 1 rodzinie (2 osoby w rodzinie). 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku zapewnił posiłki dla 132 osób, w tym: w ramach 
programu „Posiłek w Szkole i w Domu” wsparcie w postaci ciepłych posiłków w szkole dla 95 dzieci, ciepły 
posiłek dla 37 osób dorosłych. Z puli Dyrektora MOPS – 26 dzieci z terenu Gminy Nasielsk. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku realizując ustawę z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy 
państwa w wychowywaniu dzieci przyznał świadczenie wychowawcze 3.869 dzieciom.  
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej wydał 101 decyzji odnośnie dotacji mieszkaniowej w tym:  
91 pozytywnych decyzji przyznających dotację mieszkaniową, 6 odmów przyznania świadczenia, 2 decyzje 
wstrzymujące ze względu na zmianę miejsca zamieszkania, w dwóch przypadkach wygaszenie decyzji  
ze względu na zgon. 
 

Miejski Ośrodek Pomocy społecznej w Nasielsku przeznaczył na stypendia szkolne 104.178,00 złotych (w tym 
92.178,00 zł dotacji i 12.000,00 zł środków własnych). Wnioski na stypendium socjalne na rok szkolny 
2020/2021 w ilości 42 (przyznano stypendium 37 rodzinom). 
 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z lokalną społecznością organizuje pomoc rzeczową  
w postaci mebli, ubrań, sprzętów gospodarstwa domowego dla rodzin przeżywających trudności.  
 

Akcja Katolicka w roku 2020 wsparła finansowo 15 rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej 
(paczki żywnościowe). 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 
Stypendia, wnioskowanie o objęcie dożywianiem i stypendium socjalnym (84 stypendia za naukę,  
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19 stypendiów sportowych). 
 

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym 
Bezpłatne obiady – 2 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
1 osoba objęta działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 

• Stypendium. 

• Wnioskowanie o objęcie dożywianiem i stypendium socjalnym – pozyskiwanie dla uczniów komputerów  
do nauki zdalnej. 

• 36 osób objętych działaniem.  
 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
Pomoc w formie rzeczowej dla rodzin w trudnych sytuacjach życiowych: choroby, brak pracy, sytuacje losowe 
– 6 rodzin objętych działaniem. 

3.2. Monitorowanie 
sytuacji zdrowotnej 

dzieci z rodzin 
zagrożonych 
kryzysem lub 
przeżywającej 

trudności  
w wypełnianiu funkcji 

opiekuńczo-
wychowawczej 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku jest w stałym kontakcie z pracownikami służb 
medycznych. Pracownicy MOPS w Nasielsku monitorują sytuację zdrowotną dzieci z rodzin przeżywających 
trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych: 

• nawiązanie kontaktu z przychodnią – pielęgniarką środowiskową, lekarzem pediatrą, 

• wgląd do książeczki zdrowia, lub innych dokumentów dotyczących leczenia dziecka, np. wypis ze szpitala, 

• monitoring w rodzinie, czy dziecko ma zapewnione podstawowe potrzeby, zapewnione leki, żywność. 
 

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Nasielsku  
Placówka służba zdrowia prowadzi poradnictwo medyczne i specjalistyczne w zakresie ochrony zdrowia  
i życia: 

• opieka nad matką i dzieckiem nowonarodzonym, 

• monitorowanie warunków życia rodzin wielodzietnych w formie porad, informacji, organizacji pomocy  
i wsparcia,  

• opieka i wywiady pielęgniarek szkolnych w rodzinach z problemami psychospołecznymi, z problemami 
zdrowotnymi oraz opiekuńczo-wychowawczymi,  

• współpraca pielęgniarek szkolnych z wychowawcami, pracownikiem opieki zdrowotnej, pedagogiem 
szkolnym w celu zapobiegania sytuacjom kryzysowym w danym środowisku, 

• monitorowanie warunków życia z rodzin zagrożonych alkoholizmem, współpraca z poradnią uzależnień: 
- udzielono 2.821 porad, 
- uzależnionych 147 osób, 
- współuzależnieni członkowie rodzin – 42 osób objętych działaniem. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku 
3 osoby objęte działaniem. 
 

Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach 
Prowadzone są: 

• rozmowy z rodzicami i uczniami, 

• obserwacja zachowania uczniów zagrożonych kryzysem, 

• wydawanie opinii do Sądu Rodzinnego i kuratorów, 

• wystosowanie pism do Sądu Rodzinnego, MOPS o wgląd w sytuację rodzinną. 
 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Dębinkach 

• rozmowy z rodzicami i uczniami na temat sytuacji rodzinnej i funkcjonowania w szkole, 

• obserwacja zachowania uczniów zagrożonych kryzysem, 

• wydawanie opinii do Sądu Rodzinnego i kuratorów, wystosowanie pism do Sądu Rodzinnego, MOPS  
o wgląd w sytuację rodzinną. 

 

Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku  
Monitorowanie sytuacji zdrowotnej ucznia – 7 osób objętych działaniem. 

3.3. Organizacja 
wypoczynku dla 
dzieci z rodzin 
dysfunkcyjnych 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 
Brak chętnych. 
 

Szkoła Podstawowa im. Pierre’a de Coubertina w Budach Siennickich 
Nie zgłaszano takich potrzeb. 
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Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku 

• Zajęcia w hali sportowej w okresie letnim i zimowym, turnieje sportowe – 20 osób objętych działaniem. 

• Wyjazdy zimowe i letnie (obozy, kolonie) – 50 osób objętych działaniem. 

3.4. Skierowanie  
i finansowanie pobytu 

dzieci i rodzin  
w sytuacjach 

kryzysowych w Hotelu 
Ośrodka Interwencji 

Kryzysowej w Nowym 
Dworze Mazowieckim 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku pozostaje w stałym kontakcie z Powiatowym Centrum 
Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim. 

3.5. Finansowanie 
funkcjonowania 

rodzin wspierających 
(w razie potrzeby). 

W roku 2020 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku nie zgłosiły się osoby 
zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej. 

3.6. Finansowanie 
kosztów szkoleń 

rodzin wspierających  
i asystenta rodziny  
(w razie potrzeb). 

 W roku 2020 do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku nie zgłosiły się osoby 
zainteresowane pełnieniem funkcji rodziny wspierającej. 
Szkolenie „Asystent rodziny. Realizacja i dokumentowanie zadań w okresie pandemii”. 

3.7. 
Współfinansowanie 

pobytu dziecka  
w rodzinie zastępczej, 

rodzinnym domu 
dziecka, placówce 

opiekuńczo-
wychowawczej, 

regionalnej placówce 
opiekuńczo-

terapeutycznej lub 
interwencyjnym 

ośrodku 
preadopcyjnym 

W 2020 roku Gmina Nasielsk pokryła koszty ponoszone za opiekę i wychowanie dzieci przebywających  
w pieczy zastępczej:  
 

27 dzieci przebywało w 21 rodzinach zastępczych, w tym: 

• 15 dzieci w wysokości 50% świadczenia miesięcznego,  

• 5 dzieci w wysokości 30% świadczenia miesięcznego, 

• 7 dziecko w wysokości 10% świadczenia miesięcznego. 
 

W placówkach opiekuńczo-wychowawczych w 2020 roku przebywało 8 dzieci, w tym: 

• 5 dzieci w wysokości 50% świadczenia miesięcznego,  

• 3 dzieci w wysokości 30% świadczenia miesięcznego. 
 
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Nowym Dworze Mazowieckim 
Pobyt dzieci w rodzinach zastępczych i placówkach opiekuńczo-wychowawczych – 35 osób objętych 
działaniem. 

 

L. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz 
przeciwdziałania narkomanii 
 

„Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2020 rok” tworzył lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych 
zagrożeń i uzależnień. Ustanowiony został Uchwałą Nr XII/117/19 Rady Miejskiej w Nasielsku  
z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok. Realizację zadań  
z zakresu ochrony zdrowia nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  
o samorządzie gminnym, a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 41 ustawy z dnia 
26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 

• tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje  
do powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

• działalność wychowawczą i informacyjną, 

• ograniczanie dostępności alkoholu, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

• zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.  
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Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, 
zawarte w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.  
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane były przez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej,  
w szczególności przez: 

• działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

• leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

• ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, 

• nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,  

• zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania 
substancji, których używanie może prowadzić do narkomanii. 

 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb lokalnych  
i możliwości prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne  
i osobowe. Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Nasielsk 
opierało się na systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, 
terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi zadania 
w tym zakresie. Działania te odzwierciedlał Program, który w sposób kompleksowy podejmował 
problemy z obszaru uzależnień od napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz 
przemocy związanej z uzależnieniem. 
 

Cel główny Programu – ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających  
z nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków psychoaktywnych poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców Gminy Nasielsk oraz prowadzenie 
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy  
z innymi instytucjami. 
 

Jednym z założeń Programu było zintegrowanie działań różnych instytucji. W jego realizacji 
uczestniczyły przede wszystkim: Urząd Miejski w Nasielsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Nasielsku, Zespół Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, Poradnia Terapii 
Uzależnień w Nasielsku, Komisariat Policji w Nasielsku, Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział 
Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pułtusku, placówki oświatowe, organizacje pozarządowe itp. 
 

Kwota wydatkowana na realizacje Programu – 356.019,77 zł (środki pochodzące z opłat  
za korzystanie podmiotów gospodarczych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych). 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na rok 2020 realizowany był zgodnie z zaplanowanymi zadaniami. 
 

Realizacja 
Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych  
i zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji 
psychoaktywnych. 

• Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia 
oraz kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji. Liczba osób wezwanych  
na posiedzenia Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych –  
32 osoby. 

• Koordynowanie na poziomie Gminy działań podmiotów realizujących zadania w zakresie 
profilaktyki i terapii uzależnień. 

• Wspieranie działań placówek lecznictwa odwykowego tj. Poradni Terapii Uzależnień  
w Nasielsku poprzez sfinansowanie szkolenia dla pracownika w zakresie Programu 
Ograniczania Picia, koszt 510,00 zł. 

• Sfinansowanie szkolenia pod nazwą „Spotkanie Trzeźwiejących Kobiet” dla pacjentki  
z problemem alkoholowym, koszt 300,00 zł.  
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Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej. 

• Działanie Punktu Konsultacyjnego, w którym osoby uzależnione lub ich rodziny mogą uzyskać 
informacje, jak podjąć leczenie, jak motywować do leczenia, jak zobowiązać do leczenia. Punkt 
Konsultacyjny został utworzony Zarządzeniem Nr 45/12 Burmistrza Nasielska z dnia 2 kwietnia 
2012 r.  

• Zadaniami Punktu jest: 
- prowadzenie poradnictwa indywidualnego w zakresie pomocy osobom uzależnionym oraz 

ich rodzinom, 
- motywowanie osób uzależnionych oraz współuzależnionych do podjęcia psychoterapii  

w placówkach leczenia uzależnienia, kierowanie do leczenia specjalistycznego, 
- motywowanie osób pijących ryzykownie i szkodliwie, ale nieuzależnionych, do zmiany 

szkodliwego wzoru picia, 
- udzielanie wsparcia po zakończonym leczeniu odwykowym, 
- rozpoznawanie zjawiska przemocy domowej, udzielanie stosownego wsparcia i informacji  

o możliwości uzyskania pomocy i powstrzymania przemocy, 
- inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej, 
- gromadzenie aktualnych informacji na temat dostępnych miejsc pomocy i kompetencji 

poszczególnych służb i instytucji z terenu Gminy, które powinny być włączone  
w systemową pomoc dla rodziny, 

- prowadzenie pracy edukacyjnej w zakresie poprawienia funkcjonowania społecznego  
i rodzinnego osób uzależnionych od alkoholu, 

- upowszechnianie materiałów informacyjnych o chorobie alkoholowej i narkotykowej,  
- współpraca z MOPS, sądami (kuratorzy sądowi i społeczni), Policją, szkołami na terenie 

Gminy oraz Miejsko-Gminną Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
w Nasielsku. 

• W Punkcie Konsultacyjnym dyżurowali: 
- certyfikowany terapeuta, wieloletni pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów 

alkoholowych – 4 godziny w tygodniu, koszt 13.440,00 zł,  
- psycholog, który pomaga również osobom skierowanym przez Zespół Interdyscyplinarny 

ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 3 godziny w tygodniu, koszt  10.320,00 zł.  
 

Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej  
w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii,  
w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych. 

• Organizacja lokalnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach w zakresie problematyki 
uzależnień i przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy  
i szkodliwości substancji uzależniających. 

• Gmina Nasielsk uczestniczyła w kampaniach ogólnopolskich:  
- „Przeciw pijanym kierowcom!” – kampania miała na celu uświadomienie młodzieży  

i dorosłym, jak poważne mogą być skutki nietrzeźwości podczas kierowania pojazdami, 
skłaniała do reagowania w kryzysowych sytuacjach. Koszt kampanii 1.476,00 zł.  

- „Smart, to znaczy mądrze!” – kampania miała na celu uświadomienie młodzieży 
występowania nowych zagrożeń w sieci (patostream i treści niebezpieczne). Koszt 
kampanii 1.091,00 zł.  

- „Zachowaj trzeźwy umysł” – kampania miała na celu budowanie poczucia własnej wartości 
u dzieci i młodzieży, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia u nich zachowań ryzykownych 
(eksperymentowania z alkoholem lub innymi substancjami zmieniającymi nastrój). Koszt 
kampanii 2.952,00 zł.  

- „Dopalacze – powiedz stop!” – kampania miała na celu ostrzec dzieci i młodzież, jak groźne 
są narkotyki i jakie konsekwencje dla zdrowia powodują. Koszt kampanii 5.476,00 zł.  

- „Postaw na rodzinę!” – kampania miała na celu m.in. uświadomienie rodzicom i dzieciom, 
jak ważna jest rola rodziny w życiu człowieka; ukazywała też, że wyrażanie odpowiednich 
słów oraz kontrolowanie emocji wpływa na wychowanie dzieci i młodzieży oraz zapobiega 
popadaniu w uzależnienia. Koszt kampanii 952,00 zł. 
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- „Reaguj na przemoc!” – kampania miała na celu dotrzeć z ważnymi informacjami do osób 
doznających przemocy, świadków, a także sprawców; uczestnicy kampanii mogli 
dowiedzieć się, w jaki sposób mogą szukać wsparcia, a także jak mogą pomóc osobom 
potrzebującym interwencji. Koszt kampanii 952,00 zł. 

• Szkoły z terenu Gminy Nasielsk realizowały działania edukacyjne w zakresie profilaktyki 
uzależnień i pomocy adresowane do uczniów; w szkołach odbywały się warsztaty, spektakle  
i programy profilaktyczne – odbyło się 50 spotkań, koszt 20.570,00 zł. 

• Prowadzenie stałego monitoringu i diagnozowanie problemów uzależnień występujących  
na terenie Gminy Nasielsk. Urząd Miejski w Nasielsku współpracuje ze stowarzyszeniami, 
placówkami oraz specjalistami z zakresu profilaktyki uzależnień, otrzymując szczegółowe 
informacje na temat form pomocy udzielanej mieszkańcom, liczby osób z niej korzystających 
oraz rodzaju problemów, z jakimi się zgłaszają. Jest to jeden z czynników przygotowywania 
ofert na kolejne lata. 

• Informowanie lokalnej społeczności o podjętych działaniach w zakresie profilaktyki, 
prowadzenie konsultacji społecznych itp. 

• Organizacja zajęć profilaktycznych podczas ferii zimowych w Nasielskim Ośrodku Kultury. 
Koszt 5.000,00 zł. 

• Dofinansowanie spotkań wigilijnych organizowanych przez MLKS Żbik Nasielsk, 
Stowarzyszenie „Koło Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym Ruchowo”. Koszt 6.299,97 zł. 

• Dofinansowanie zimowiska z programem profilaktycznym dla harcerzy z Próbnej Gromady 
Zuchowej w Nasielsku oraz z Nasielskiego Środowiska ZHR. Koszt realizacji zadań  
6.000,00 zł.  

• Dofinansowanie organizowanych przez Miejsko-Gminą Bibliotekę Publiczną w Nasielsku zajęć 
profilaktycznych podczas akcji „Zima w Mieście” oraz akcji „Narodowe Czytanie Balladyny”. 
Koszt realizacji zadań 4.000,00 zł. 

• Dofinansowanie zawodów sportowych oraz półkolonii z programem profilaktyki 
organizowanych przez MLKS Żbik Nasielsk. Koszt realizacji zadań 15.000,00 zł.  

• Zakup materiałów profilaktycznych (kamizelki, gadżety, kalendarze). Koszt 25.097,34 zł.  

• Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu 
przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie oraz przepisów wykonawczych. Koszt 700,00 zł.  

• Zakup niszczarki i urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Poradni Terapii Uzależnień  
w Nasielsku. Koszt 3.939,00 zł.  

• Dofinansowanie służb ponadnormatywnych „prewencyjno-profilaktycznych” realizowanych 
przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Nasielsku. Koszt 10.000,00 zł.  

 

M. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XII/118/19 
Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy 
Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność 
pożytku publicznego na rok 2020”. 
 

Współdziałanie Gminy Nasielsk z organizacjami pożytku publicznego obejmowało współpracę  
o charakterze finansowym i pozafinansowym. 
 

Finansowa forma współpracy obejmowała wspieranie organizacji wykonujących zadania publiczne 
poprzez udzielenie im dotacji na realizację tych zadań.   
 

Lista zadań priorytetowych na rok 2020 dotoczyła zadań publicznych w szczególności  
z zakresu: 
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego, 
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
3) ochrony i promocji zdrowia, 
4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
5) pomocy społecznej, 
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6) turystyki i krajoznawstwa, 
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
8) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
9) ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
11) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
12) działania na rzecz osób niepełnosprawnych,  
13) ochrony dziedzictwa lokalnego 
 

Współpraca finansowa 
Finansowa forma współpracy obejmowała wspieranie organizacji wykonujących zadania publiczne 
poprzez udzielenie im dotacji na realizację tych zadań. 
 

Otwarte konkursy ofert 
Na priorytetowe zadania publiczne zrealizowane w ramach współpracy finansowej, które były 
zlecane organizacjom pozarządowym w drodze otwartych konkursów, Gmina Nasielsk 
zaplanowała przeznaczyć w 2020 roku środki finansowe w wysokości 250.000,00 zł.  
 

W budżecie Gminy Nasielsk na rok 2020 zaplanowano dotacje na realizację zadań z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych w kwocie 200.000,00 zł. Zadania w tym zakresie 
zrealizowano na podstawie ogłoszonych 2 otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznych: 

• z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 

• z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki 
uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

 

W wyniku otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wspierania  
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
sportowych na terenie Gminy Nasielsk w roku 2020 dotacje na realizację zadań otrzymały 
następujące organizacje:  
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanych 
środków 

1. KS „WKRA CIEKSYN” BEZPIECZNA GRA W PIŁKĘ NOŻNĄ  7.500,00 zł 

2. 
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 
„Żbik” 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy 
Nasielsk z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu z programem profilaktyki uzależnień, w tym 
prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 

80.500,00 zł 

3. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół”  
Organizacja zajęć szkoleniowo – treningowych z zakresu 
piłki nożnej 

3.000,00 zł 

4. 
Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” 
Nasielsk 

Zdrowo bo na sportowo 2.000,00 zł 

5. Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM 
Aktywne spędzanie czasu na terenie Gminy Nasielsk i ziemi 
Mazowieckiej 

1.000,00 zł 

6. 
Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub 
Sportowy 

Sport kontra patologia 3.000,00 zł 

7. Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionik” Uczniowski Klub Sportowy „Olimpionik” 3.000,00 zł 

8. Uczniowski Klub Sportowy „POLONEZ” 
Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć 
szkoleniowych z zakresu piłki siatkowej 

2.000,00 zł 

9. KS „WKRA CIEKSYN” PIŁKA NOŻNA NA WSI 6.500,00 zł 
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10. 
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 
„Żbik” 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych oraz 
innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy  
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie na realizację zadań publicznych Gminy 
Nasielsk z zakresu wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu. 

76.500,00 zł 

11. 
KLUB SZACHOWY SKOCZEK 
PIEŚCIROGI 

Nauka gry w szachy dla dzieci i młodzieży  1.000,00 zł 

12. Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” 
Organizacja zajęć szkoleniowo-ttreningowych z zakresu piłki 
nożnej  

3.000,00 zł 

13. 
Młodzieżowy Klub Sportowy „VICTORIA” 
Nasielsk 

Nauka i doskonalenie pływania oraz gimnastyka 
akrobatyczna 

5.000,00 zł 

14. 
Koło Gospodyń Wiejskich „Optymiści  
z klasą” w Ruszkowie 

Sportowe wakacje 1.000,00 zł 

15. Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM Biegi okolicznościowe oraz upamiętniające historię Nasielska 3.000,00 zł 

16. 
Stowarzyszenie Młodzieżowy Klub 
Sportowy 

Szkolenie sportowe dzieci w sekcji tenisa stołowego 2.000,00 zł 

RAZEM 200.000,00 zł 

 

Kluby sportowe w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia sportowe zgodnie  
z podpisanymi umowami oraz w wybranych przypadkach zgodnie z zawartymi aneksami do umów. 
Przyznaną dotację organizacje rozliczyły w ustawowym terminie.  
 

Rozwiązano umowę z Uczniowskim Klubem Sportowym „Olimpionik” (Klub dokonał zwrotu 
niewykorzystanej kwoty dotacji).  
 

Ogłoszony został także otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk  
w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji seniorów z elementami profilaktyki uzależnień.  
Na zadanie zaplanowana została kwota 20.000,00 zł. W wyniku otwartego konkursu ofert  
na realizację zadań publicznych Gminy Nasielsk w 2020 roku z zakresu wspierania i aktywizacji 
seniorów z elementami profilaktyki uzależnień dotację na realizację zadań otrzymała Fundacja 
„Bądźmy Razem” z Nasielska w kwocie 20.000,00 zł.  
 

Małe granty (dotacje z art. 19a ustawy o ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie) 
W ramach zlecania realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej  
z pominięciem otwartego konkursu ofert (tryb małych zleceń) udzielono 8 dotacji.  
 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wysokość 

przyznanych 
środków 

1. Stowarzyszenie NASIELSK BASZTA TEAM 
Odnowienie, udrożnienie i uatrakcyjnienie niebieskiego 
szlaku turystycznego Pomiechówek PKP–Cieksyn PKP 

1.500,00 zł 

2. KS „WKRA CIEKSYN”  Rozwój umiejętności piłkarskich 3.500,00 zł 

3. Młodzieżowy Klub Sportowy 
Szkolenie sportowe dzieci i młodzieży w sekcji tenisa 
stołowego z elementami profilaktyki zdrowego stylu życia 

2.000,00 zł 

4. 
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 
„Żbik” 

Piłka nożna seniorzy 10.000,00 zł 

5. 
Międzyzakładowy Ludowy Klub Sportowy 
„Żbik” 

Piłka nożna Kobiety 10.000,00 zł 

6. 
Uczniowski Klub Sportowy „Junior”  
w Cieksynie 

Organizacja i prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych 
dla dzieci i młodzieży 

6.000,00 zł 

7. 
Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne 
SKAFANDER 

Festiwal Muzyki Wielopokoleniowej Pępek 6.000,00 zł 

8. Stowarzyszenie VOX Musicorum 
Tatrzańskie Warsztaty Muzyki Liturgicznej z elementami  
z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom 

6.000,00 zł 

RAZEM 45.000,00 zł 



116 

 

Współpraca pozafinansowa 
Charakter pozafinansowy według programu współpracy między gminą a organizacjami 
pozarządowymi obejmował w 2020 roku: 

• udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych  
do prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań 
Gminy, 

• udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 
samorządowymi innych państw, 

• udzielanie rekomendacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego 
współpracującym z Gminą, które ubiegają się o dofinansowanie z innych źródeł, 

• wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych o kierunkach planowanych 
działań, 

• inicjatywę lokalną. 
 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk 
Kadencja Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk zakończyła się w październiku 
2019 r. Od tamtej pory w celu powołania nowego składu Rady na kolejna dwuletnią kadencję 
przeprowadzono trzy spotkania przedstawicieli organizacji pozarządowych (18.11.2019 r. godz. 
17.00, 06.02.2020 r. godz. 16.00, 21.09.2020 r. godz. 17.00). Zaproszenia na ww. spotkania 
umieszczone były na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Nasielsku, na urzędowym profilu 
Facebook, w lokalnej prasie, a także przekazane zostały organizacjom pozarządowym z terenu 
Gminy Nasielsk za pomocą poczty tradycyjnej. Mimo to spotkania nie cieszyły się dużym 
zainteresowaniem ze strony przedstawicieli organizacji pozarządowych. Wobec niewystarczającej 
liczby obecnych i zgłoszonych przedstawicieli organizacji pozarządowych na żadnym  
z ww. spotkań nie przystąpiono do wyborów. Tym samym nie było możliwości powołania nowego 
składu Rady na kolejną kadencję. W dniach 28 października 2020 – 10 listopada 2020 roku 
przeprowadzono konsultacje projektu uchwały uchylającej uchwałę w sprawie określenia trybu 
powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego 
Gminy Nasielsk. Nie wpłynął żaden wniosek uprawnionych podmiotów do wyrażenia opinii  
do przedstawionego projektu uchwały. Uchwałą Nr XXIII/234/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 
30 grudnia 2020 r. w sprawie uchylenia uchwały w sprawie określenia trybu powoływania członków 
oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk uchylono 
w całości Uchwałę Nr IX/44/15 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie 
określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Rady Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.  
 

Inne działania 
Burmistrz Nasielska z uwagi na stan epidemii mając na względzie ciągłość funkcjonowania 
organizacji pozarządowych realizujących zadania publiczne, w trakcie 2020 roku podejmował 
działania otaczające ww. podmioty opieką i wsparciem. Zdecydował o możliwości aneksowania 
wówczas zawartych umów w zadaniach, które nie zostały zrealizowane, a ich wartość społeczna 
była bardzo duża.  
 

Ponadto w ramach współpracy między Gminą Nasielsk a organizacjami pozarządowymi 
zorganizowano szkolenie on-line dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z terenu Gminy 
Nasielsk z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie. W szkoleniu wzięło udział 7 osób. Koszt: 700,00 zł.  
 

Zgodnie z art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego  
i o wolontariacie po konsultacjach społecznych z organizacjami pozarządowymi, Uchwałą  
Nr XXI/194/20 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 października 2020 r. został przyjęty „Program 
Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi 
działalność pożytku publicznego na rok 2021”. 
 
 
 



117 

XXIV. Podsumowanie 
 

Przedstawiony Radzie Miejskiej w Nasielsku „Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok”  
to podsumowanie działalności Burmistrza Nasielska, realizowanej za pośrednictwem pracowników 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku, pracowników jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk oraz 
sołtysów z terenu Gminy Nasielsk, ale również aktywności i zaangażowania organizacji 
pozarządowych, innych instytucji oraz mieszkańców Gminy. Stanowi kompleksowe kompendium 
wiedzy o Gminie Nasielsk, jej zasobach i potencjale. Dane zawarte w „Raporcie…” dają wszystkim 
mieszkańcom Gminy Nasielsk możliwość poszerzenia wiedzy o tym, jak i w jakim zakresie 
funkcjonuje samorząd szczebla gminnego. 
 
„Raport o stanie Gminy Nasielsk za 2020 rok” prezentuje wszystkie ważne obszary życia 
społecznego i gospodarczego oraz sytuację Gminy w 2020 roku – roku naznaczonego piętnem 
pandemii koronawirusa, który zmienił wiele w życiu samorządu oraz obywateli. Jedno wszakże 
pozostało niezmienne: podejmowanie i prowadzenie działań dla dobra mieszkańców Gminy 
Nasielsk. 
 
Niniejszy „Raport…” będzie opublikowany na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Urzędu Miejskiego w Nasielsku (www.umnasielsk.bip.org.pl), a zatem będzie stanowił cenne 
źródło m.in. dla osób zamierzających pozyskać informacje w trybie dostępu do informacji 
publicznej. 


