
Nasielsk, dnia 28 maja 2020 roku 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU W DNIU 28 MAJA 2020 R. 

ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (30.12.2019-27.05.2020) 
 
Wydział Administracji i Nadzoru 

• Powołano Gminną Radę Sportu.  

• Uruchomiono rowery miejskie.  

• Zorganizowano konkurs fotograficzny dotyczący rowerowego czarnego szlaku. 

• Praca nad wydaniem książki Pana Zdzisława Suwińskiego dotyczącej płk pilota Józefa 
Krzyczkowskiego.  

• Zamówiono 100 szt. egzemplarzy książki „Nasielsk 1920” profesora Lecha Wyszczelskiego, która 
zostanie wydana na początku lipca przez wydawnictwo „Bellona”. W książce pojawi się również 
kilkustronicowy reportaż poświęcony m.in. organizacji przez Urząd Miejski w Nasielsku 
uroczystości bitwy nad Wkrą od 2000 roku.  

• Zainstalowano kamery w ramach miejskiego monitoringu, na które pozyskaliśmy środki 
zewnętrzne.  

• Kontynuacja akcji dotyczącej odblasków w placówkach oświatowych.   

• Ogłoszono nabór na ławników do Sądu w Pułtusku.  

• Złożony został wniosek do PFRON o dofinansowanie na dostosowanie Urzędu do potrzeb osób  
z niepełnosprawnością (platforma przyschodowa, pętla indukcyjna, podjazd dla wózków).  

• Uroczystości 30-lecia samorządu przełożono na listopad 2020 r.  

• Uroczystości ku czci Żołnierzy Niezłomnych w Popowie Borowym przełożono na czerwiec 2021 r. 

• Odwołano turniej teqball, Dzień Autyzmu. 

• Skoordynowano otwarcie lodowiska w Nasielsku i dystrybucję maseczek dla mieszkańców.  

• Zrealizowaliśmy film o spółdzielni socjalnej „Nasielszczanie”. 

• Organizujemy wirtualny bieg „Tropem Wilczym”.   

• Wydaliśmy publikację o nasielskiej mleczarni. 

• Zawarliśmy umowy na realizację umów w ramach inicjatyw lokalnych, w zakresie sportu i sportu  
z profilaktyką oraz w zakresie działań na rzecz seniorów. 

• Opracowaliśmy diagnozę problemów społecznych Gminy Nasielsk za rok 2019. 

• Podpisaliśmy umowę na ponadnormatywne dyżury nasielskich policjantów na kwotę 10.000 zł.  

• Spotykaliśmy się z przedstawicielami szkół w celu wypracowania statutu Młodzieżowej Rady 
Miejskiej.  

• Pozyskaliśmy środki na zakup sprzętu medycznego na rzecz mieszkanki naszej Gminy  
(11.040 zł).  

• Złożyliśmy wniosek do KSOW na najaktywniejsze sołectwo (Ruszkowo). 

• W dniu 2 czerwca odbędzie się Rada Społeczna SPZOZ w sprawie zaopiniowania zmian 
finansowych.  

 
Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 

• Wydano: 
o 28 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 16 zezwoleń dla dróg 

wewnętrznych, 
o 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 7 umów dla dróg 

wewnętrznych, 
o 9 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
o 18 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 7 umów dla dróg wewnętrznych, 
o 18 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 7 zezwoleń na lokalizację zjazdu  

z drogi wewnętrznej, 
o 1 zezwolenie/decyzja na przejazd pojazdów nienormatywnych. 



• Realizowane są zadania z funduszy sołeckich Gminy Nasielsk na rok 2020. W okresie między 
sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących 
miejscowości: Psucin, Kędzierzawice, Paulinowo, Nowiny, Dąbrowa, Broninek, Chrcynno, 
Młodzianowo, Krogule, Głodowo Wielkie, Jackowo Dworskie, Lubominek, Jackowo Włościańskie, 
Mogowo, Stare Pieścirogi, Toruń Dworski 2, Jaskółowo, Mokrzyce Włościańskie, Wiktorowo, 
Lubomin, Pniewska Górka, Dębinki, Malczyn, Toruń Dworski, Mazewo Włościańskie, 
Miękoszynek, Krzyczki Pieniążki, Studzianki, Budy Siennickie, Nowa Wrona, Pianowo, Nowa 
Wieś, Chechnówka. 

• Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
o w dniu 25.02.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji 

projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla 
budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych - trwają prace komisji przetargowej, 

o przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego celem wyłonienia inspektora dla 
kompleksowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Opracowanie 
dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie „Zaprojektuj  
i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych” – procedura trwa, 

o przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na opracowanie dokumentacji technicznej 
koniecznej do przygotowania inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk, tj. Szkoły Podstawowej nr 1 wraz z halą 
sportową w Nasielsku, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn – procedura trwa, 

o został ogłoszony przetarg na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie 
Nasielsk”. 

• Złożono wniosek o dofinansowanie: 
o „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich wraz  

z utwardzeniem terenu w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2020” z budżetu Województwa Mazowieckiego, 

o Dodatkowe środki na przebudowę budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej 
w Nasielsku z budżetu Województwa Mazowieckiego na prace konserwatorskie, 
restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, 

o Przebudowa boiska treningowego do piłki nożnej na stadionie miejskim – I etap zadania  
pn. „Budowa i przebudowa stadionu miejskiego wraz z oświetleniem, obiektami  
i infrastrukturą techniczną w Nasielsku”. 

• Trwają prace przy wykonaniu zadania pn. „Przebudowa dawnego budynku Domu Nauczyciela 
przy Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku”. 

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

 
Wydział Spraw Obywatelskich  

• wydano 357 dowodów osobistych, 

• przyjęto 371 wniosków o wydanie dowodu osobistego, 

• dokonano 56 zameldowań na pobyt stały, 

• dokonano 33 zameldowania na pobyt czasowy, 

• dokonano 43 zameldowania cudzoziemców – pobyt czasowy (Armenia – 1, Białoruś – 2, Gruzja – 
2, Maroko – 1, Ukraina – 37). 

• dokonano 30 wymeldowań z pobytu stałego, 

• przyjęto 2 zgłoszenia wyjazdu za granicę, 

• wydano 116 zaświadczenia o zameldowaniu, 

• udzielono 71 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców, 

• wszczęto 6 postępowań o zameldowanie/wymeldowanie, 

• wydano 7 decyzji o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 
 
Urząd Stanu Cywilnego 

• wydano 657 odpisów aktów, 



• dokonano 236 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  
(w tym: urodzenia – 98, małżeństwa – 69, zgony – 69), 
(UWAGA: ilość zmigrowanych aktów wskazano od 28.02.2020 r. z uwagi na możliwość 
wygenerowania statystyki za ostatnie 3 miesiące) 

• zarejestrowano 87 zgonów, 

• udzielono 5 ślubów cywilnych, 

• zarejestrowano 3 śluby konkordatowe, 

• dokonano transkrypcji 4 aktów urodzenia (Szwecja, Belgia, Austria, Niemcy), 

• przyjęto 41 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

• wydano 27 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa, 

• dokonano 176 przypisków przy aktach stanu cywilnego, 

• dokonano 49 wzmianek przy aktach stanu cywilnego, 
(UWAGA: przypiski i wzmianki wskazano od 28.02.2020 r. z uwagi na możliwość wygenerowania 
statystyki za ostatnie 3 miesiące) 

• sporządzono 2 protokoły uznania dziecka, 

• sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, 
ewidencji ludności i udostępniania danych za miesiące grudzień 2019 r., styczeń, luty, kwiecień 
2020 r. dla Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, 

• sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące grudzień 2019 r., styczeń, luty, kwiecień 2020 r. dla 
Głównego Urzędu Statystycznego w Olsztynie. 

 
Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

• Wszczęto postępowania oraz wyznaczono wizje terenowe dla spraw dotyczących zgłoszeń 
zamiaru usunięcia drzew i wniosków o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew. 

• Na bieżąco udzielane są informacje na temat programu „Czyste powietrze”. 

• Wezwano do uprzątnięcia 3 dzikich wysypisk śmieci.  

• Złożono wniosek o dofinansowanie utylizacji wyrobów zawierających azbest na rok 2020. 

• Zakończono i sfinalizowano przedsięwzięcie utylizacji wyrobów zawierających azbest, na które 
Gmina Nasielsk uzyskała dofinansowanie w roku 2019.  

• Zostały wydane decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach na inwestycje: 
o „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-tłocznej z przepompowniami  

w miejscowości Nasielsk zlokalizowanej w ulicy Ogrodowa, Owocowa, Marsz. Józefa 
Piłsudskiego, Miodowa, Wielokwiatowa, Chmielna” 

o „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Nasielsk w ciągu drogi 
powiatowej nr 2422W na działkach o nr ewid. 32/1, 631/1, 32/5 obręb 0001 Miasto 
Nasielsk”, 

o „Przebudowa obiektu mostowego na rzece Nasielna w miejscowości Chlebiotki w ciągu 
drogi powiatowej nr 2427W na działkach o nr ewid. 19 obręb 0006 Chlebiotki”. 

• Na etapie podpisywania umowy z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie jest wniosek o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii 
rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”. 

• Obwieszczeniem Burmistrza Nasielska ogłoszono wystąpienie na terenie Gminy Nasielsk 
przymrozków wiosennych, trwa przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat wyrządzonych  
ww. zjawiskiem do 29 maja br. 

• Aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. 

• Przyjmowanie reklamacji odbioru odpadów, wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru 
odpadów, błędnych deklaracji. 

• Wystąpiono do Wspólnot Mieszkaniowych oraz Spółdzielni Lokatorsko-Własnościowych  
o zestawienie ilości zamieszkałych osób w poszczególnych lokalach w celu weryfikacji opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 



• Złożono dwa wnioski  w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza 
MAZOWSZE 2020” na zadania na łączną kwotę 181.500,00 zł: 
o „Kontrola przestrzegania przepisów uchwały antysmogowej (zakup drona przeznaczonego 

do badania składu dymów z kominów)”, 
o „Inwentaryzacja indywidualnych źródeł ciepła” (zadanie obejmuje inwentaryzację wszystkich 

indywidualnych źródeł ciepła na terenie gminy Nasielsk) 

• Na bieżąco przekazywane są informacje na temat systemu gospodarki odpadami za pomocą 
internetu i miejscowej prasy. 

 
Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 

• Uzyskano tytuł prawny na rzecz Gminy Nasielsk do  nieruchomości położonych w Siennicy  
dz. o nr ew. 28 i 75. 

• Uregulowano stan prawny nieruchomości dz. o nr ew. 124/1 i 124/2 położone w Borkowie. 

• Uregulowano stan prawny nieruchomości dz. o nr ew. 739 położona w Nasielsku.  

• Uregulowano stan prawny nieruchomości dz. o nr ew. 44/6, 44/7, 44/8 położone w Dobrej Woli. 

• Uregulowano stan prawny nieruchomości dz. o nr ew. 74 i 115 położone w miejscowości Jackowo 
Włościańskie. 

• Zlecono wykonanie mapy podziałowej do celów prawnych działek położonych w Nasielsku przy 
ul. Pniewska Górka (uregulowanie stanu prawnego drogi gminnej ul. Pniewska Górka –  
do zasiedzenia). 

• Zlecono wykonanie mapy podziałowej do celów prawnych działki położone w Nasielsku 
(uregulowanie stanu władania terenu OSP Nasielsk – do zasiedzenia). 

•  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. 

• Bieżąca współpraca ze Starostwem Powiatowym, NBM Sp. z o.o, ZGKiM. 
 
Wydział Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej 

• Rozliczono karty ze eksploatację samochód strażackich oraz sprzętu pożarniczego w miesiącach 
od stycznia do kwietnia. 

• Sporządzono bilanse zużycia paliwa w trakcie eksploatacji samochodów strażackich oraz obsługi 
sprzętu strażackiego za miesiące od stycznia do kwietnia. 

• Zakupiono samochód strażacki dla jednostki OSP Nasielsk. 

• Wydano 43 skierowania na badania lekarskie dla strażaków jednostek OSP Nasielsk, OSP 
Jackowo, OSP Psucin, OSP Nuna, OSP Jaskółowo, OSP Cieksyn. 

• Zakupiono maseczki ochronne dla mieszkańców Gminy Nasielsk do ochrony przed 
koronawirusem (kwota 73.800,00 zł). 

• Zakupiono środki ochronne dla szkół, przedszkoli i żłobka z terenu Gminy Nasielsk do ochrony 
przed koronawirusem. 

• Zlecono jednostkom OSP Nasielsk i OSP Psucin dezynfekcję szkół, przedszkoli i żłobka  
na terenie Gminy Nasielsk, która odbyła się w dniach 18,19 i 22 maja 2020 r. 

• Wypełniono i przesłano do Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie ankietę 
dotycząca „Przeglądu i aktualizacji planów zarządzania ryzykiem powodziowym”. 

• Wydano 17 decyzji w sprawie nałożenia obowiązku świadczeń osobistych na rzecz obrony. 

• Naliczono świadczenia rekompensujące dla 3 żołnierzy rezerwy za odbycie ćwiczeń wojskowych. 
 
 
 
 
Informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku opracował:  
Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska 
 


