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Nasielsk, dnia 23 marca 2023 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 29.12.2022-23.03.2023 R.  

 

Wydział Organizacji i Promocji 
1. W dniu 4 stycznia 2023 r. wręczone zostały nagrody uczestnikom konkursu plastycznego pt. „Kartka 

Bożonarodzeniowa”.  
2. Współorganizacja „Orszaku Trzech Króli” w dniu 6 stycznia 2023 r. 
3. W dniach 23-24 stycznia 2023 r. gościliśmy delegację ukraińskiej Gminy Nowa Uszyca, z którą 

podpisana została umowa o współpracy partnerskiej.  
4. W dniu 24 stycznia 2023 r. we współpracy ze Szkołą Podstawową Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  

w Nasielsku oraz MLKS ŻBIK Nasielsk zorganizowaliśmy spotkanie z panem Pawłem Sokolnickim – 
pochodzącym z Nasielska międzynarodowym sędzią piłkarskim.  

5. W dniu 30 stycznia 2023 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Rada Sportu.  
6. Zostały zorganizowane i rozstrzygnięte konkursy dla organizacji pozarządowych w zakresie aktywizacji 

seniorów, upowszechniania kultury fizycznej i sportu oraz kultury fizycznej i sportu z elementami 
profilaktyki uzależnień.  

7. W dniu 12 stycznia 2023 r. zorganizowaliśmy spotkanie podsumowujące projekt „wspieraMY 
NASIELSKIE MAMY”, podczas którego Burmistrz Nasielska wręczył uczestniczkom dyplomy 
potwierdzające uczestnictwo w warsztatach trwających trzy miesiące. Był to czas wytężonej pracy, 
zdobywania nowych umiejętności i nawiązywania kontaktów. W dniu 13 marca 2023 r. Fundacja BGK 
potwierdziła prawidłowe rozliczenie projektu. 

8. Kontynuujemy akcję „Urząd Przyjazny Dzieciom”. Gościliśmy uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1  
im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku oraz Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Stefana Starzyńskiego  
w Nasielsku.  

9. Zawody sportowe:  
1) w dniu 13 stycznia 2023 r. w Hali Sportowej w Nasielsku odbył się Gminny Turniej Tenisa Stołowego  

w ramach Igrzysk Dzieci, 
2) w dniu 20 stycznia 2023 r. w Hali Sportowej w Nasielsku odbyły się gminne zawody tenisa stołowego  

w ramach Igrzysk Młodzieży Szkolnej; gościem specjalnym była Pani Iwona Żyła – nasielszczanka, 
mistrzyni w tenisie stołowym, 

3) w dniu 2 lutego 2023 r. odbyły się w Nowym Dworze Mazowieckim powiatowe zawody szkól 
podstawowych w tenisie stołowym z udziałem uczniów szkół z terenu Gminy Nasielsk, 

4) w dniu 26 lutego 2023 r. w Hali Sportowej w Nasielsku dzięki zaangażowaniu Pana Marka 
Prusinowskiego odbył się turniej eliminacyjny Legia Futsal Kids pod patronatem Burmistrza 
Nasielska, 

5) w dniu 7 marca 2023 r. w Hali Sportowej w Nasielsku odbyły się gminne zawody mini siatkówki, 
6) w dniu 10 marca 2023 r. w Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku odbyły się 

gminne zawody w siatkówce, 
7) w dniach 15 i 16 marca 2023 r. uczniowie szkół z terenu Gminy Nasielsk uczestniczyli w zawodach 

mini siatkówki „czwórek” oraz „szóstek” w Nowym Dworze Mazowieckim, 
8) w dniach 17 i 20 marca 2023 r. uczniowie szkół podstawowych z terenu Gminy Nasielsk 

uczestniczyli w zawodach w tenisie stołowym w Serocku, 
9) w dniu 27 marca 2023 r. uczniowie nasielskich szkół podstawowych wezmą udział w zawodach  

w pływaniu w Nowym Dworze Mazowieckim 
10. Zorganizowaliśmy spotkania u Burmistrza Nasielska z:  

1) Liwią Kobrzyńska, która zdobyła pierwsze miejsce w mistrzostwach Polski w trójboju siłowym,  
2) Jakubem Szafrańskim uczestnikiem programu MasterChef Junior, który możemy oglądać w TVN.  

11. W dniu 2 lutego 2023 r. opublikowaliśmy protokół z konsultacji dotyczących zmiany granic sołectw 
Chechnówka i Chrcynno.  

12. W dniu 10 lutego 2023 r. miało miejsce II sesja Młodzieżowej Rady Miejskiej w Nasielsku.  
13. Pozyskaliśmy środki finansowe w wysokości 10.000,00 zł od Netto sp. z o.o. na Turniej Sportowy Szkół 

Podstawowych. Turniej odbędzie się w dniu 30 maja 2023 r. na Stadionie Miejskim w Nasielsku.  
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14. Sprzedaliśmy samochód służbowy Skoda Fabia z rocznika 2009.  
15. Na prośbę SKR aktualizowaliśmy rozkłady jazdy na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
16. Mając na uwadze zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców podpisano umowę na kwotę 12.000,00 zł 

na realizację na terenie Gminy Nasielsk ponadnormatywnych patroli funkcjonariuszy Komisariatu Policji 
w Nasielsku.  

17. Wspólnie z Młodzieżową Radą Miejską w Nasielsku ogłosiliśmy konkurs na logo MRM.  
18. Trwają prace nad folderem promocyjnym Gminy na rok 2023.  
19. W dniu 5 marca 2023 r. odbyły się uroczystości dotyczące upamiętnienia Żołnierzy Niezłomnych  

w Popowie Borowym.  
20. W dniu 27 marca 2023 r. w Nasielskim Ośrodku Kultury organizujemy Dzień Kobiet z Panią Dorotą 

Wellman. 
21. Wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury pozyskaliśmy środki z Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego w kwocie 8.500,00 zł na dodruk przewodników turystycznych po Gminie 
Nasielsk.  

22. W ramach Funduszu Sprawiedliwości pozyskaliśmy kwotę 12.791,00 zł brutto na realizację projektu  
pt. „Bezpieczeństwo – wspólna sprawa”. 

23. W dniu 10 czerwca 2023 r. wspólnie z Nasielskim Ośrodkiem Kultury organizujemy Dzień Dziecka 
połączony z otwarciem Skweru św. Jana Pawła II.  

24. Złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach Krajowej 
Sieci Obszarów Wiejskich (KSOW) na realizację projektu pt. „wspieraMY (Na)SIELSKIE KOBIETY”. 
Kwota wnioskowana 17.823,93 zł brutto.  

25. Złożyliśmy wniosek w ramach konkursu „Zabytek Zadbany”, którego organizatorem jest Narodowy 
Instytut Dziedzictwa. Do konkursu zgłosiliśmy budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Nasielsku. Wniosek został zakwalifikowany do II etapu konkursu. W dniu 21 marca 2023 r. odbyła się 
wizyta Pani Anny Dymek – Głównego specjalisty ds. Ekspertyz i Analiz Zabytków Działu Standardów 
Konserwatorskich Narodowego Instytutu Dziedzictwa, celem weryfikacji informacji zamieszczonych  
we wniosku. Obecnie czekamy na wyniki konkursu. 

26. W dniu 1 kwietnia 2023 r. zapraszamy na odsłonięcie tablicy upamiętniającej osoby, które zginęły w dniu  
1 kwietnia 1945 roku pod kołami czołgu, kierowanego przez żołnierzy Armii Czerwonej. Uroczystość 
odbędzie się o godzinie 13.00 w Nasielsku przy skrzyżowaniu ulic Polskiej Organizacji Wojskowej  
i Granicznej (teren obok toru byłej kolei wąskotorowej). Po ceremonii odsłonięcia tablicy zapraszamy  
na mszę św. w kościele św. Wojciecha w Nasielsku w intencji ofiar tego tragicznego wydarzenia. 

27. Po raz kolejny pracujemy nad podniesieniem świadomości autyzmu. W kwietniu zostaną zorganizowane 
warsztaty w Urzędzie Miejskim w Nasielsku dla rodziców dzieci z autyzmem. Warsztaty poprowadzą 
specjaliści z Fundacji Synapsis. 

28. Działania w zakresie profilaktyki: 
1) sfinansowano spektakl teatralny „Wspomnienia narkomanki” dla: Szkoły Podstawowej Nr 2  

im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Iwaszkiewicza  
w Nasielsku, Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku, Zespołu Szkół 
Zawodowych im. Mikołaja Kopernika w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika  
w Cieksynie – kwota 11.925,00 zł, 

2) dofinansowano transport na zimowisko harcerskie, organizowane przez Nasielskie Środowisko ZHR 
– kwota 5.000,00 zł, 

3) dofinansowano spotkania autorskie z Panią Anną Kasiuk pn. „Nie wszystko złoto, co się świeci – 
schizofrenia kontra uzależnienia”, organizowane przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Nasielsku – kwota 2.500,00 zł, 

4) dofinansowano Akcję „Zima w mieście”, organizowaną przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną  
w Nasielsku – kwota 3.500,00 zł, 

5) dofinansowano wyjazd rodzin z dziećmi, organizowany przez Rzymskokatolicką Parafię  
św. Wojciecha w Nasielsku – kwota 5.000,00 zł, 

6) sfinansowano wydarzenie „FERIE W NOK-u”, organizowane przez Nasielski Ośrodek Kultury – 
kwota 6.000,00 zł, 

7) dofinansowano Gminny Turniej Piłki Nożnej „O Puchar Lolka” – kwota 2.500,00 zł, 
8) dofinansowano wyjazd na zimowisko harcerskie, organizowane przez Hufiec ZHP Nowy Dwór 

Mazowiecki – kwota 5.000,00 zł, 
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9) sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów i rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 2  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – kwota 8.480,00 zł, 

10) sfinansowano spektakle profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej  
w Popowie Borowym – kwota 1.200,00 zł, 

11) sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach – kwota 5.000,00 zł, 

12) sfinansowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława 
Iwaszkiewicza w Nasielsku – kwota 2.500,00 zł, 

13) dofinansowano transport na pielgrzymkę do Lichenia dla członków nasielskich grup 
samopomocowych – kwota 3.800,00 zł, 

14) zorganizowano warsztaty profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji  
3 Maja w Nasielsku, Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Popowie Borowym, Szkoły 
Podstawowej im. Księcia Józefa Poniatowskiego w Starych Pieścirogach, Szkoły Podstawowej Nr 2 
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku – kwota 8.400,00 zł, 

15) sfinansowano przewóz dzieci na spotkanie z Panem Pawłem Sokolnickim – kwota 1.450,00 zł, 
16) zorganizowano szkolenie dla Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  

w Nasielsku – kwota 1.200,00 zł, 
17) zakupiono gadżety profilaktyczne – kwota 12.842,00 zł, 
18) zakupiono sprzęt komputerowy w celu wyposażenia placówki Samodzielnego Publicznego Zakładu 

Opieki Zdrowotnej w Nasielsku – kwota 10.099,00 zł. 
29. W okresie od 1 stycznia do 21 marca 2023 r. wprowadzono 144 wnioski o wpis do Centralnej Ewidencji  

i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG-1). 
30. Wydano 3 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, 1 decyzję wygaszającą zezwolenia  

na sprzedaż napojów alkoholowych, 3 zezwolenia na wyprzedaż detaliczną zapasów napojów 
alkoholowych. 

31. W dniu 4 stycznia 2023 r. została podpisana umowa nr 36/U/23 ze Spółdzielnią Kółek Rolniczych  
w Nasielsku na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego w gminnych 
przewozach pasażerskich o charakterze użyteczności publicznej w ramach ustawy o Funduszu rozwoju 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej w związku z uzyskaniem dopłaty przez 
Gminę Nasielsk od Wojewody Mazowieckiego. Maksymalną wartość umowy określono na kwotę 
779.905,50 zł. W 2023 r. gminne przewozy pasażerskie będą realizowane na poniższych liniach 
komunikacyjnych: 
1) Linia nr 1: Nasielsk – Pieścirogi – Mogowo Dworzec Kolejowy, 
2) Linia nr 2: Nasielsk – Cieksyn – Nasielsk, 
3) Linia nr 3: Nasielsk – Lubomin – Nasielsk, 
4) Linia nr 4: Nasielsk – Nuna – Nasielsk, 
5) Linia nr 5: Nasielsk – Krzyczki – Nasielsk, 
6) Linia nr 6: Nasielsk – Popowo Borowe – Nasielsk, 
7) Linia nr 7: Nasielsk – Dębinki – Nasielsk, 
8) Linia nr 8: Nasielsk – Pianowo Daczki – Kędzierzawice, 
9) Linia nr 9: Nasielsk – Stare Pieścirogi – Borkowo (kursuje od 1 lipca do 3 września 2023 r.). 

32. W ramach podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umowy o dopłatę nr 805.3.43.2021 z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację gminnych 
przewozów pasażerskich w 2022 roku złożono: 
1) w dniu 13 stycznia 2023 r. sprawozdanie za IV kwartał 2022 r., 
2) w dniu 20 stycznia 2023 r. rozliczenie końcowe za 2022 r. 

33. W ramach podpisanej z Wojewodą Mazowieckim umowy o dopłatę nr 805.3.122.2022 z Funduszu 
rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej na realizację gminnych 
przewozów pasażerskich w 2023 roku złożono: 
1) w dniu 3 lutego 2023 r. wniosek za styczeń 2023 r., 
2) w dniu 2 marca 2023 r. wniosek za luty 2023 r. 

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
1. Wydano: 
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1) 8 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 11 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 17 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 4 umowy dla dróg wewnętrznych, 
3) 5 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 17 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 4 umowy 

dla dróg wewnętrznych, 
5) 7 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych, 7 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej. 
2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2023. W okresie między sesjami 

udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: Studzianki, 
Stare Pieścirogi, Nowa Wrona, Paulinowo, Nowe Pieścirogi, Wiktorowo, Chlebiotki, Mogowo, Toruń 
Dworski, Budy Sienickie, Jackowo Włościańskie, Cieksyn. 

3. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu Dostępna 

Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej  
z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia – Szkoła Podstawowa im. Księcia Józefa 
Poniatowskiego w Starych Pieścirogach” – trwają prace nad badaniem ofert; 

2) „Rozbudowa i przebudowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej  
w Nasielsku” – termin składania ofert: 24.03.2023 r.; 

3) „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami w miejscowości Nasielsk  
ul. Kościuszki, Kozia, Składowa, Mała, Św. Wojciecha, Kościelna” – termin składania ofert: 
28.03.2023 r. 

4. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych zostały 
podpisane następujące umowy:  
1) Umowa z dnia 02.01.2023 r. na zadanie pn. „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub 

unieszkodliwianie) odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
Gminy Nasielsk oraz odpadów zbieranych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych  
w Nasielsku w 2023 roku”; wykonawca – Konsorcjum: BIS BŁYSK Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108,  
06-200 Maków Mazowiecki; Uczestnik: BŁYSK-Bis Sp. z o.o., ul. Moniuszki 108, 06-200 Maków 
Mazowiecki; wartość umowy: 5.241.500,00 zł brutto; 

2) Umowa z dnia 04.01.2023 r. na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie publicznego transportu 
zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej w gminnych autobusowych przewozach 
pasażerskich na terenie Gminy Nasielsk’, wykonawca – SPÓŁDZIELNIA KÓŁEK ROLNICZYCH  
z siedzibą ul. Płońska 6, 05-190 Nasielsk; wartość umowy: 779.905,50 zł brutto; 

3) Umowa z dnia 30.01.2023 r. na zadanie pn. „Świadczenie usługi oświetlenia ulic, dróg, placów  
i innych obiektów publicznych na terenie Gminy Nasielsk urządzeniami oświetleniowymi  
od zmierzchu do świtu w 2023 roku”; wykonawca – ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą  
ul. Artura Grottgera 7, 81-809 Sopot; wartość umowy: 417.557,45 zł brutto; 

4) Umowa z dnia 27.02.2023 r. na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk” 
Część 3: Remont dachu w szkole podstawowej nr 1 w Nasielsku przy ul. Staszica 1; wykonawca – 
DACH-SYSTEM Mariusz Drej, Oleszno, ul. Leśna 5, 29-105 Krasocin; wartość umowy: 1.586.700,00 
zł brutto; 

5) Umowa z dnia 28.02.2023 r. na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk” 
Część 2: Wymiana dachu na sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębinkach wraz  
z adaptacją pomieszczeń na potrzeby stworzenia dwóch sal do zajęć indywidualnych; wykonawca – 
Dach Expert Ewa Ładosz, Wrotnów 130, 07-106 Miedzna; wartość umowy: 684.936,94 zł brutto; 

6) Umowa z dnia 07.02.2023 r. na zadanie pn. „Pełnienie funkcji zarządcy stadionu miejskiego  
w Nasielsku w 2023 roku”; wykonawca – MIĘDZYZAKŁADOWY LUDOWY KLUB SPORTOWY 
„ŻBIK”, ul. Sportowa 28, 05-190 Nasielsk; wartość umowy: 249.700,00 zł zł brutto; 

7) Umowa z dnia 06.03.2023 r. na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk” 
Część 4: Budowa boisk sportowych przy szkole podstawowej w Starych Pieścirogach; wykonawca – 
GARDEN-SPORT SERVICE Krzysztof Perkowski, ul. Dolna 2, Legionowo 05-119; wartość umowy: 
1.435.140,73 zł brutto. 

5. Wnioski o dofinansowanie i uzyskane dotacje: 
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1) złożono wniosek o dotację ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej Mazowsze dla Sportu 2023  
na zadanie pn. „Przebudowa boiska sportowego przy szkole podstawowej nr 1 w Nasielsku”; koszt 
całkowity zadania – 1.091.440,57 zł brutto, wnioskowana kwota dotacji – 350.000,00 zł; 

2) złożono wniosek o dotację w ramach programu Instrument Wsparcia Zadań Ważnych Dla 
Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa 
budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku”; koszt całkowity 
zadania – 10.500.000,00 zł brutto, wnioskowana kwota dotacji – 4.000.000,00 zł; 

3) złożono wniosek o dotację w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Remont 
drogi gminnej relacji Chlebiotki-Konary”; koszt całkowity zadania – 1.223.284,82 zł brutto; 

4) złożono wniosek o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach zadania „Mazowieckie 
Strażnice OSP-2023” na modernizację OSP w Jaskółowie; koszt całkowity zadania – 90.000,00 zł 
brutto, wnioskowana kwota dotacji – 40.000,00 zł; 

5) złożono wniosek o dotację ze środków własnych budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
programu wsparcia „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na zadanie pn. „Budowa 
świetlicy wiejskiej w miejscowości Dobra Wola”; koszt całkowity zadania – 135.376,89 zł brutto, 
wnioskowana kwota dotacji – 108.301,00 zł; 

6) złożono wniosek o dotację z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze 
dla klimatu 2023” na zadanie pn. „Budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego wraz ze słupami  
w miejscowości Nasielsk”; koszt całkowity zadania – 381.919,55 zł brutto, wnioskowana kwota 
dotacji – 167.146,00 zł; 

7) złożono wniosek o dotację w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020 na zadanie 
pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Ruszkowie”; koszt całkowity zadania – 673.205,31 zł brutto, 
wnioskowana kwota dotacji – 250.000,00 zł; 

8) złożono wnioski o dotacje ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 
Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw, koszt całkowity realizacji zadań – 198.000,00 zł 
brutto, wnioskowana kwota dotacji – 99.000,00 zł. 

6. Trwają prace przy wykonaniu zadań pn.: 
1) „Przebudowa skweru przy ul. Rynek w Nasielsku wraz z przyległymi ulicami i infrastrukturą 

techniczną”; 
2) „Modernizacja infrastruktury oświatowej gminy Nasielsk” Część 2: Wymiana dachu na sali 

gimnastycznej przy szkole podstawowej w Dębinkach wraz z adaptacją pomieszczeń na potrzeby 
stworzenia dwóch sal do zajęć indywidualnych i Część 3: Remont dachu w szkole podstawowej nr 1 
w Nasielsku przy ul. Staszica 1. 

7. Na bieżąco trwają odbiory prac zleconych w ramach umów, poleceń wykonania oraz zleceń zgodnie  
z terminami odbiorów określonych do poszczególnych zadań. 

8. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 3166 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 366 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 161 zameldowań na pobyt stały, w tym 31 spoza gminy. 
4. Dokonano 34 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 12 zameldowań cudzoziemców (Ukraina). 
6. Dokonano 177 wymeldowań z pobytu stałego, w tym 36 do innej gminy. 
7. Dokonano 1 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 66 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 100 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 7 postępowań o wymeldowanie/zameldowanie. 
11. Wydano 3 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu postępowania. 
12. Wydano 1 decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców. 
13. Przyjęto 5 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie ewidencyjnym. 
14. Przyjęto 9 wniosków o nadanie numeru PESEL w trybie rejestracji obywatela Ukrainy o statusie 

cudzoziemca UKR; ogólna liczba nadanych numerów PESEL od chwili wprowadzenia obowiązku 
rejestracji, tj. od dnia 16.03.2022 r. – 554. 
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Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano 509 odpisy aktów. 
2. Dokonano 212 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO (w tym: 

urodzenia – 112, małżeństwa – 77, zgony – 23). 
3. Zarejestrowano 41 zgonów. 
4. Nie zarejestrowano żadnego ślubu konkordatowego. 
5. Udzielono 2 śluby cywilne. 
6. Dokonano transkrypcji 3 zagranicznych aktów stanu cywilnego (1 akt urodzenia – Wielka Brytania,  

2 akty zgonu – Niemcy, Łotwa). 
7. Przyjęto 24 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 12 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Wydano 1 zaświadczenie o stanie cywilnym. 
10. Dokonano 155 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
11. Dokonano 67 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
12. Sporządzono 3 protokoły uznania ojcostwa. 
13. Wydano 3 decyzje o zmianie nazwiska. 
14. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za grudzień 2022 r. oraz styczeń i luty 2023 r. dla Mazowieckiego 
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie. 

15. Sporządzono statystykę zdarzeń za grudzień 2022 r. oraz styczeń i luty 2023 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

16. W dniu 27 stycznia 2023 r. zorganizowano uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie” dla 3 par małżeńskich z terenu Gminy Nasielsk. 

17. Przesłano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie wnioski o nadanie medali  
„Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 13 par małżeńskich z terenu Gminy Nasielsk. 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 
1. W zakresie gospodarki odpadami: 

1) aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi, wzywanie 
do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru odpadów, błędnych deklaracji, 

2) prowadzona jest na bieżąco weryfikacja ilości osób zameldowanych, a zgłoszonych w deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

3) przeprowadzane są kontrole nowo narodzonych dzieci zgłoszonych w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4) koordynowanie dostawy pojemników na odpady komunalne na terenie Gminy Nasielsk, 
5) na bieżąco wzywani są mieszkańcy do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych  
6) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Nasielsk, 
7) prowadzone są kontrole w zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, 
8) prowadzenie postępowań w sprawie nieprawidłowej segregacji odpadów, 
9) przyjmowanie i weryfikacja sprawozdań kwartalnych firm odbierających nieczystości ciekłe,  
10) prowadzona jest edukacja ekologiczna zakresie prawidłowej segregacji odpadów komunalnych dla 

szkół i przedszkoli,  
11) przygotowywanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowanie opadami komunalnymi 

dla Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska za rok 2022, 
12) przygotowywanie danych do raportu o stanie gminy, 
13) złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

w Warszawie o dofinansowanie do zadania „USUWANIE I UNIESZKODLIWIANIE WYROBÓW 
ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY NASIELSK”, 

14) zebrano wnioski o udzielenie pomocy mieszkańcom gminy Nasielsk na usuwanie folii rolniczych  
i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej w celu przygotowania wniosku  
do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie 



7 | S t r o n a  
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU ZA OKRES 29.12.2022-23.03.2023 R. 

w ramach programu priorytetowego „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących  
z działalności rolniczej". 

2. W zakresie ochrony zwierząt i rolnictwa:  
1) na bieżąco przekazywane są rolnikom informacje otrzymywane od instytucji związanych z rolnictwem 

(KRUS, ARiMR, WIORIN, ODR itp.), 
2) wydano 11 postanowień o pracy w gospodarstwie rolnym, 
3) przeprowadzono 2 kontrole w sprawie złego traktowania zwierząt domowych, 
4) przyjmowano zgłoszenia o bezdomnych zwierzętach i zapewniano im opiekę, 
5) oddano do adopcji 12 bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Nasielsk, którym zapewniono 

sterylizacje/kastracje na koszt Gminy Nasielsk, 
6) złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w ramach programu 

„Mazowsze dla zwierząt 2023” o dofinansowanie zabiegów sterylizacji/kastracji oraz stałego 
oznakowania zwierząt właścicielskich z terenu Gminy Nasielsk; pomoc finansowa na realizację 
zadania w ramach programu może wynieść do 50% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może 
przekroczyć kwoty 20 000 zł. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach 

programu „Mazowsze dla czystego powietrza 2023” na zadanie pn. Akcja edukacyjno-informacyjna  
w Gminie Nasielsk „Czyste Powietrze”; pomoc finansowa na realizację zadania w ramach programu 
może wynieść do 75% kosztów kwalifikowalnych zadania i nie może przekroczyć kwoty 200 000 zł, 

2) dotacje z programu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie „Czyste Powietrze”: 
a) świadczenie pomocy w wypełnianiu wniosków o dotację na wymianę źródeł ciepła, 

termomodernizację budynków i mikroinstalację fotowoltaiczną oraz pomoc w rozliczaniu otrzymanej 
dotacji do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej poprzez gminny 
punkt informacyjno-konsultacyjny „Czyste Powietrze”, 

b) udzielanie informacji o warunkach programu „Czyste Powietrze”, 
c) cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczących wypełniania wniosków i rozliczenia 
dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 

d) uczestnictwo w szkoleniu z obsługi programu ZONE, 
e) uczestnictwo w Kongresie „Czyste Powietrze” w dniach 8-9 marca 2023 r. 

4. W zakresie ochrony przyrody i edukacji ekologicznej – wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje 
terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia 
na usunięcie drzew. 

5. Postępowania dotyczące decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach –: 
1) „Rozbudowa istniejącego zakładu zlokalizowanego w województwie mazowieckim, powiecie 

nowodworskim, gminie Nasielsk, na terenie dz. ewid. o nr 112/2 obręb Kosewo” – wszczęto 
postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 
ww. przedsięwzięcia, wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 
na środowisko do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska (RDOŚ), Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego (PPIS) oraz PGW Wody Polskie; 

2) „Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie działki numer 236, 
obręb Żabiczyn, o mocy do 1,5 MW” zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 236 – 
wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia; 

3) BUDOWA FARMY FOTOWOLTAICZNEJ ZLOKALIZOWANEJ NA CZĘŚCI DZ. NR 288, 328  
W OBRĘBIE CEGIELNIA PSUCKA, GMINA NASIELSK – wydano postanowienie nakładające 
obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz zawieszono postępowanie  
do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko; 

4) Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 5MW na działce nr ewid. 1 obręb Toruń Dworski, 
gmina Nasielsk wraz z możliwością etapowania inwestycji – wszczęto postępowanie administracyjne 
w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia, wystąpiono 
o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS 
oraz PGW Wody Polskie; 
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5) Budowa dwóch farm fotowoltaicznych Kątne I i Kątne II o mocy do 1 MW każda na działce o nr ewid. 
151, obręb 0017 Kątne – w dniu 2 stycznia 2023 r. wydano decyzję nr 1/2023 umarzającą 
postępowanie administracyjne; 

6) Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 20 w obrębie Krzyczki-Pieniążki, 
gmina Nasielsk – w dniu 3 stycznia 2023 r. wydano decyzję nr 2/2023 umarzającą postępowanie 
administracyjne; 

7) Budowa elektrowni fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą składającą się z farmy 
fotowoltaicznej o całkowitej łącznej mocy farmy do 2 MW zlokalizowanej w Krzyczki Pieniążki, gmina 
Nasielsk, powiat nowodworski, działka numer 93 – w dniu 14 lutego 2023 r. wydano decyzję nr 7/2023 
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia; 

8) Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 1 MW i wysokości do 3 m, na działce o nr 27, położonej 
w obrębie Mokrzyce Dworskie – w dniu 27 lutego 2023r. wydano decyzję nr 9/2023 umarzającą 
postępowanie administracyjne; 

9) Budowa farmy fotowoltaicznej PV Kędzierzawice o mocy do 1,6 MW wraz z niezbędną infrastrukturą 
towarzyszącą” na działce o nr ewidencyjnym 129 w obrębie geodezyjnym Kędzierzawice – wszczęto 
postępowanie administracyjne oraz wystąpiono o opinie co do konieczności przeprowadzenia oceny 
oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS oraz PGW Wody Polskie; 

10) „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1,5 MWp w miejscowości Kosewo” 
zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 202/3, 202/4, 202/5, 202/6 w obrębie geodezyjnym Kosewo – 
wszczęto postępowanie administracyjne oraz wystąpiono o opinie co do konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS oraz PGW Wody Polskie; 

11) „Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 2 MWp w miejscowości Pieścirogi 
Stare” zlokalizowanej na działkach o nr ewid. 59/10, 59/14 w obrębie geodezyjnym Pieścirogi Stare – 
wszczęto postępowanie administracyjne oraz wystąpiono o opinie co do konieczności 
przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko do RDOŚ, PPIS oraz PGW Wody Polskie. 

6. W zakresie Prawa wodnego: 
1) sporządzono sprawozdanie z Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych za 2022 r., 
2) sporządzono sprawozdanie wynikające z art. 328 ustawy – Prawo wodne dot. monitoringu postępów 

realizacji działań zawartych w planach gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy, planach 
zarządzania ryzykiem powodziowym i krajowym programie ochrony wód morskich.  

7. W zakresie prawa geologicznego i górniczego 
1) wydano postanowienie opiniujące „Plan ruchu zakładu wykonującego roboty geologiczne 

niepolegające na badaniach geofizycznych wymagających użycia środków strzałowych, na wykonanie 
przez zakład: RS DRILL Sp. z o.o. w Poznaniu, ul. Czerwca 1956 r., nr 400, 10 otworów wiertniczych 
do głębokości 150 m każdy, w celu wykorzystania ciepła Ziemi, dla budynku w miejscowości Nasielsk, 
przy ul. Warszawskiej 59, na działkach 812/1, 814/4, 817/5, 817/4 obręb miasto Nasielsk”; 

2) wydano postanowienie opiniujące uznanie rekultywacji gruntów, położonych w gminie Nasielsk, 
oznaczonych nr. ewid. działek 186, 187,188 położnych we wsi Żabiczyn oraz gruntów oznaczonych 
nr. ewid. działek 24, 25, 26 położnych we wsi Młodzianowo, za zakończoną. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. W dniach 26 stycznia, 27 stycznia 23 lutego i 14 marca 2023 r. odbyło się podpisanie aktów 

notarialnych dotyczących: 
1) sprzedaży dz. o nr ew. 2540/2 położonej w Nasielsku przy ul. Krupki, 
2) sprzedaży dz. o nr ew. 2568/4 położonej w Nasielsku przy ul. Krupki, 
3) sprzedaży dz. o nr ew. 2585/2 położonej w Nasielsku przy ul. Krupki, 
4) sprzedaży lokalu mieszkalnego położonego w Nasielsku przy ul. Warszawskiej 10 na rzecz najemcy, 
5) przyjęcia w drodze darowizny działki o nr ew. 2587/1 położonej w Nasielsku (zabudowaną figurką), 
6) ustalenia służebności przejścia i przejazdu po działce o nr ew. 255/1 położonej w miejscowości 

Siennica na rzecz właścicieli nieruchomości sąsiedniej, 
7) sprzedaży dz. o nr ew. 1135 położonej w Nasielsku przy ul. Warszawskiej, 
8) ustalenia służebności gruntowej po działce o nr ew. 1444/13 położonej w Nasielsku na rzecz 

właścicieli nieruchomości sąsiedniej. 
2. Przekazano obiekt Stadionu Miejskiego w Nasielsku do zarządzania MLKS ŻBIK Nasielsk. 
3. Sporządzono 72 zaświadczenia o przeznaczeniu terenu i 11 o rewitalizacji. 
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4. Wydano 50 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
5. Wydano 22 decyzje o warunkach zabudowy i 1 decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego. 
6. Procedowane są 44 wniosków o warunki zabudowy i 7 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego.  
7. Wydano 13 decyzji o podziale nieruchomości i 12 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
8. Prowadzonych jest 10 postępowań o ustalenie opłaty adiacenckiej. 
9. Ustalono 32 numery porządkowe dla nieruchomości. 
10. Na bieżąco sporządzana jest aktualizacja adresowa dla nieruchomości położonych na terenie Gminy 

Nasielsk  w związku z dodatkami do źródła ciepła. 
11. Prowadzonych jest 5 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
12. Złożono w Sądzie Rejonowym w Pułtusku Wydział Ksiąg Wieczystych wnioski o regulację stanu 

prawnego dla nieruchomości, które przeszły na własność Gminy Nasielsk w wyniku wydanych decyzji 
o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowych.  

13. Bieżąca praca Wydziału – przygotowywanie i wydawanie decyzji podziałowych, o warunkach 
zabudowy, celu publicznego, o opłacie adiacenckiej, nr porządkowych dla nieruchomości, zaświadczeń 
o przeznaczeniu nieruchomości, wypisów z mpzp, regulacje stanów prawnych nieruchomości, 
rozgraniczenia, regulacja stanów prawnych. 

14. Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, NBM Sp. z o.o, ZGKiM. 
 

Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 
1. Rozliczono karty drogowe pojazdów pożarniczych oraz karty sprzętu silnikowego pozostających  

na wyposażeniu jednostek OSP z terenu Gminy Nasielsk za styczeń i luty 2023 r. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za styczeń i luty 2023 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów do akcji 

ratowniczo-gaśniczych w styczniu i lutym 2023 r. 
4. Skierowano na badania lekarskie strażaków-kierowców z jednostki OSP Cieksyn. 
5. Złożono do Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie wniosek o przyznanie pomocy finansowej  

z budżetu Województwa Mazowieckiego na zakup sprzętu przeciwpożarowego w ramach zadania 
„OSP-2023”. 

6. Prowadzona jest na bieżąco ewidencja uchodźców z Ukrainy przybywających na teren Gminy Nasielsk. 
7. Przesyłano raporty do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Nowym Dworze 

Mazowieckim o podjętych działaniach po wprowadzeniu stopni alarmowych BRAVO i CHARLIE-CRP. 
8. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informację dotyczącą realizacji 

akcji „Bezpieczne ferie” na terenie Gminy Nasielsk. 
9. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim zestawienie personelu 

medycznego zatrudnionego w Gminie Nasielsk w roku 2022. 
10. Opracowano wytyczne Burmistrza Nasielska z dnia 5 stycznia 2023 roku do działalności w zakresie 

pozamilitarnych przygotowań obronnych w Gminie Nasielsk w 2023 roku. 
11. Opracowano „Plan zasadniczych przedsięwzieć w zakresie pozamilitatrnych przygotowań obronnych  

w Gminie Nasielsk w 2023 roku”. 
12. Przesłano sprawozdanie z realizacji zadań związanych z akcją kurierską za 2022 rok. 
13. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim dane do przeprowadzenia 

kwalifikacji wojskowej w 2023 roku mężczyzn urodzonych w 2004 roku oraz roczników starszych 
urodzonych w latach 1999 -2003. 

14. Przesłano do Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa-Ochota rejestry mężczyzn i kobiet 
urodzonych w 2004 roku objętych rejestracją. 

15. Przesłano do Oddziału Spraw Obywatelskich i Organizacji Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego  
w Warszawie dane o liczbie mężczyzn rocznika 2004, którzy zostali wpisani do rejestru. 

 
 

Zbiorczą informację  
na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku opracował:  

Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


