
Nasielsk, dnia 8 lipca 2020 roku 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
NA SESJĘ RADY MIEJSKIEJ W NASIELSKU W DNIU 9 LIPCA 2020 R. 

ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (28.05-08.07.2020 R.) 
 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. Zorganizowaliśmy wirtualny bieg „Tropem Wilczym” w związku z 70. rocznicą śmierci Żołnierzy 

Narodowego Zjednoczenia Wojskowego w Popowie Borowym. 
2. Przygotowujemy uroczystości związane z 100. rocznicą wydarzeń z sierpnia 1920 roku w naszej 

Gminie, odpowiednio 15 sierpnia w Nasielsku i 22 sierpnia w Borkowie. 
3. W dniu 15 sierpnia w Nasielsku odbędzie się IV etap wyścigu „Tour Bitwa Warszawska 1920”  

na trasie Nasielsk – Nowy Dwór Mazowiecki – Nasielsk organizowany przez Pana Dariusza 
Banaszka.  

4. W dniu 15 sierpnia podczas wydarzenia kolarskiego odbędzie się również zbiórka publiczna  
na rzecz Pani Agaty Kosewskiej.  

5. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym dotyczącym rowerowego czarnego szlaku. 
Szczegóły na stronie nasielsk.pl  

6. Wydaliśmy publikację historyczną pt. „Pułkownik pilot Józef Krzyczkowski 1892-1947. W służbie 
państwu i narodowi” autorstwa Pana Zdzisława Suwińskiego. Książki trafiły do biblioteki i szkół  
z terenu Gminy Nasielsk.  

7. Pozyskaliśmy środki zewnętrzne na operację pt. „#NasielskaWieś – historie wybrane”. Celem 
operacji jest stworzenie publikacji w postaci albumu opisującego historię oraz teraźniejszość 
wybranych wsi z terenu Gminy Nasielsk. Kwota rekomendowanego finansowania to 20.240,66 zł.  

8. Zgłosiliśmy Nasielską Orkiestrę Dętą do konkursu na najlepszą orkiestrę dętą KSOW  
w województwie mazowieckim pod patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

9. Pozytywnie oceniono nasze wnioski i uzyskano dofinansowanie na kwotę 80.000,00 zł w ramach 
programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw 2020 – Mazewo Dworskie „A”, Miękoszynek, 
Nowa Wieś, Nowe Pieścirogi, Nuna, Pianowo, Stare Pieścirogi, Żabiczyn. 

10. Złożyliśmy wniosek na kwotę 29.766,00 zł pt. „Nasielsk 1920 r. – Pamiętamy” do Fundacji Lotto  
w ramach naboru Patroni Roku. Wniosek dotyczy wyświetlenia slajdów na budynku Urzędu 
Miejskiego poświęconych bohaterom 1920 r.  

11. Odnotowaliśmy wzrost zainteresowania rowerami miejskimi: liczba dziennych przejazdów wzrosła  
o 1, liczba dziennych godzin jazdy wzrosła o 2 godziny, a liczba przejeżdżanych dziennie kilometrów 
o 170 (490%), bez ponoszenia dodatkowych kosztów, wyłącznie za sprawą darmowego 
zwiększenia liczby stacji (dane za okres 15.05-15.06.2020 r.) 

12. Zapraszamy do udziału w konkursie fotograficznym „POCZTOWKA Z CIEKSYNA” pod patronatem 
Burmistrza Nasielska organizowanym przez Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne „SKAFANDER” 
z Cieksyna”. 

13. Na dzień 23 lipca br. o godz. 15:00 planujemy I posiedzenie nowo wybranej Gminnej Rady Sportu.  
 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 
1. Wydano: 

1) 12 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 8 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, zawarto 1 umowę dla dróg 
wewnętrznych,   

3) 25 decyzji na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 5 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 1 umowę dla dróg wewnętrznych.  
5) 2 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 7 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej.  
6) 1 zezwolenie/decyzję na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

2. 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: 



Andzin, Mokrzyce Włościańskie, Stare Pieścirogi, Dębinki, Pniewska Górka, Chechnówka, 
Studzianki, Nowa Wrona, Mokrzyce Dworskie, Nowe Pieścirogi, Wągrodno, Pniewo. 

3. Zostały ogłoszone przetargi na następujące zadania: 
1) „Przebudowa drogi gminnej w Winnikach, Gmina Nasielsk” - została wybrana oferta 

najkorzystniejsza, trwają przygotowania do podpisania umowy, 
2) „Przebudowa chodnika przy drodze powiatowej nr 2424W Nasielsk-Nuna na odc. 350 m” – termin 

otwarcia ofert: 21.07.2020, godz. 10.15. 
4. Wnioski o dofinansowanie: 

1) Do Marszałka Województwa Mazowieckiego złożono pismo w sprawie uwzględnienia pomocy 
finansowej dla zadania pn. „Budowa drogi gminnej ul. Krupki w Nasielsku” w ramach Instrumentu 
Wsparcia Zadań Ważnych Dla Równomiernego Rozwoju Województwa Mazowieckiego na rok 
2021r. – wnioskowana kwota: 900.000,00 zł; 

2) Do Centrum Projektów Polska Cyfrowa złożono wniosek w ramach działania nr 1.1 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu  
o wysokich przepustowościach na zadanie p.n. „Ogólnodostępny Internet w Gminie Nasielsk” – 
wnioskowana kwota: 64.368,00 zł; 

3) Trwają prace przygotowawcze do złożenia wniosku pn. „Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej w Gminie Nasielsk” (dla budynków Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z Halą 
Sportową w Nasielsku, OSP Nasielsk, OSP Cieksyn) w ramach Działania 4.2. „Efektywność 
energetyczna, typ projektów: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” RPOWM 
na lata 2014-2020 – kwoty wartości zadania zostaną oszacowane po opracowaniu audytów 
energetycznych i studium wykonalności. 

5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo zamówień publicznych, zostały 
podpisane następujące umowy: 

1) umowa z dnia 23 czerwca br. na zadanie pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz 
wykonanie robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka  
i przedszkola w Pieścirogach Starych”; wykonawca: NAFIBUD S.A. z siedzibą ul. Żwirki  
i Wigury 61, 17-100 Bielsk Podlaski; wartość: 5.701.050,00 zł brutto; 

2) umowa z dnia 8 lipca br. na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej, ul. Wiejskiej w Gminie Nasielsk”; 
wykonawca: Drogi i Mosty – Jan Kaczmarczyk, Kacice 76, 06-100 Pułtusk; wartość:  
394.729,94 zł brutto. 

6. Podpisano umowy na: 
1) pełnienie wielobranżowego nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania inwestycyjnego  

pn. „Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót budowlanych w systemie 
„zaprojektuj i wybuduj” dla budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”; wykonawca: 
Stanisław Kuźmiński PHU HYDROBUD z siedzibą ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo; wartość: 
55.000,00 zł brutto; 

2) dostawę, montaż i uruchomienie klimatyzacji w pomieszczeniach budynku Urzędu Miejskiego  
w Nasielsku; wykonawca: IRMARK POLSKA Sp. z o. o., Sp. k. z siedzibą ul. Borecka 4B, 03-034 
Warszawa; wartość: 142.803,00 zł brutto. 

 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 92 dowody osobiste. 
2. Przyjęto 106 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 84 zameldowania na pobyt stały. 
4. Dokonano 17 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 4 zameldowania cudzoziemców – pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 12 wymeldowań z pobytu stałego. 
7. Przyjęto 2 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 24 zaświadczenia o zameldowaniu. 
9. Udzielono 25 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 1 postępowanie o zameldowanie/wymeldowanie. 
11. Wydano 3 decyzje o wpisaniu do rejestru wyborców. 
12. W związku z wyborami Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej: 

1) wydano 167 zaświadczeń o prawie do głosowania, 
2) przyjęto 190 wniosków o dopisanie do spisu wyborców, 



3) dokonano 337 skreśleń ze spisu wyborców. 
4) dokonano rejestracji 52 pakietów korespondencyjnych. 

 

Urząd Stanu Cywilnego 
1. Wydano odpisy 192 aktów. 
2. Dokonano 93 migracje aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 43, małżeństwa – 41, zgony - 9). 
3. Zarejestrowano 18 zgonów, udzielono 7 ślubów cywilnych. 
4. Zarejestrowano 6 ślubów konkordatowych. 
5. Dokonano 1 transkrypcję zagranicznego aktu zgonu (Niemcy). 
6. Dokonano 1 rejestracji zagranicznego urodzenia (Szwecja). 
7. Przyjęto 25 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 17 zaświadczeń o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 112 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 20 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
11. Sporządzono 2 protokoły uznania dziecka. 
12. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiące maj i czerwiec 2020 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące maj-czerwiec 2020 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich 

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

2. Na bieżąco udzielane są informacje na temat programu „Czyste powietrze”, „Moja woda”. 

3. Wszczęto postępowania administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć:  

1) przetwarzanie odpadów na działce o nr ewid. 114/1 położonej w miejscowości Psucin, 
2) budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na działce nr 50 w miejscowości Jackowo 

Włościańskie. 

4. Uzyskano dofinansowanie na zadanie polegające na usuwaniu i unieszkodliwianiu wyrobów 
zawierających azbest z terenu miasta i gminy Nasielsk na rok 2020 rok w kwocie 49.996,35 zł. 
Maksymalna kwota dofinansowania dla jednego beneficjenta nie mogła przekroczyć 50.000,00 zł. 

5. Podpisano umowę z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie o dofinansowanie w ramach programu „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów 
pochodzących z działalności rolniczej”. 

6. Obwieszczeniem Burmistrza Nasielska ogłoszono wystąpienie na terenie Gminy Nasielsk gradu, 
trwa przyjmowanie wniosków o oszacowanie strat wyrządzonych ww. zjawiskiem do 10 lipca br. 

7. W dniu 24 czerwca br. odbyły się wizje dotyczące szacowania strat wyrządzonych wystąpieniem 
przymrozków na terenie naszej Gminy. Szacowanie odbyło się w 34 gospodarstwach,  
w 22 stwierdzono i oszacowano straty. 

8. Aktualizacja bazy deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Przyjmowanie reklamacji odbioru odpadów, wzywanie do wyjaśnień: sprawy dotyczące odbioru 
odpadów, błędnych deklaracji. 

9. Kontrola złożonych deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane 
w deklaracjach są weryfikowane ze stanem faktycznym 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Zbyto w drodze aktu notarialnego na rzecz dotychczasowych najemców 3 lokale mieszkalne  

w Nasielsku przy ul. Elektronowej, Warszawskiej i Rynek.  
2. Uzyskano tytuł prawny na rzecz Gminy Nasielsk do nieruchomości położonych w Nasielsku  

dz. o nr ew. 1444/7, 1444/8, 1444/9, 1444/11, 1444/13, w Siennicy dz. o nr ew. 255/1, w Starych 
Pieścirogach dz. o nr ew. 345 (teren po dawnym wąskim torze) – darowizna od Skarbu Państwa. 



3. Ustanowiono w drodze aktu notarialnego służebność przesyłu na rzecz ENERGA Operator S.A.  
na terenie nieruchomości Krzyczki Żabiczki dz. o nr ew. 5, Krzyczki Pieniążki dz. o nr ew. 35/1  
i 35/2, Krzyczki Szumne dz. o nr ew. 26, Pniewo dz. o nr ew. 29/1 i 29/3.  

4. Podpisano protokół z uzgodnień w sprawie zakupu przez Gminę Nasielsk dz. 84/3 w Miękoszynie  
i 16/2 w Miękoszynku.  

5. Zawarto 3 kolejne umowy dzierżawy z dotychczasowymi dzierżawcami pod garaże na terenie działki 
o nr ew. 799/7 położonej w Nasielsku. 

6. Wystąpiono z wnioskiem o komunalizację nieruchomości w Lubominie dz. o nr ew. 111/2.  
7. Prowadzonych jest 25 postępowań o wykup lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 

najemców.  
8. Złożono do Sądu Rejonowego w Pułtusku wniosek o zasiedzenie nieruchomości dz. o nr ew. 282/1 

położonej w Jaskółowie (OSP). 
9. 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. 

10. 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 z jednostek OSP  

z terenu Gminy Nasielsk. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa  przez jednostki OSP. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych. 
4. Sporządzono dokumentację dotycząca realizacji projektu „Mazowieckie syreny plus – rozbudowa  

i modernizacja systemu ostrzegania i alarmowania ludności”. 
5. W dniu 15 czerwca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego w Warszawie 

odbyło się podpisanie umowy w ramach zadania „Mazowieckie Strażnice OSP-2020”. 
6. W dniu 15 czerwca br. zawarto umowę pomiędzy Gminą Nasielsk a Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego, w ramach której jednostki z Krajowego Systemu Ratowniczo 
Gaśniczego tj. OSP Nasielsk, OSP Cieksyn i OSP Psucin otrzymały środki ochronne  
do przeciwdziałania COVID-19. 

7. W dniach 26 czerwca oraz 30 czerwca wysłano raporty do Powiatowego Centrum Zarządzania 
Kryzysowego z działań realizowanych po otrzymaniu informacji o wprowadzeniu stopnia 
alarmowego BRAVO-CRP. 

 

Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 
W związku z wyborami Prezydenta RP zrealizowano wszystkie zadania przypisane Gminie Nasielsk  
w zakresie przygotowania i organizacji wyborów, m.in.:  
1) organizacja, przeprowadzenie i obsługa pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych,  
2) organizacja i przeprowadzenie zdalnego szkolenia dla członków obwodowych komisji wyborczych,  
3) zapewnienie obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych, 
4) zaopatrzenie obwodowych komisji wyborczych w niezbędne dokumenty, urzędowe obwieszczenia, 

materiały, artykuły biurowe oraz środki ochrony osobistej i higieniczne,  
5) obsługa w zakresie dopisywania do spisu wyborców, wydawania zaświadczeń o prawie  

do głosowania, głosowania przez pełnomocnika oraz głosowania korespondencyjnego, 
6) obsługa w dzień poprzedzający wybory i w dniu głosowania.  

Zadania te (poza szkoleniem komisji) są również realizowane przed ponownym głosowaniem w dniu  
12 lipca br. 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska 


