
1 | S t r o n a  
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (28.10-25.11.2020 R.) 

Nasielsk, dnia 29 listopada 2020 roku 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (26.11-28.12.2020 R.) 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 

1. Współpraca z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych dot. organizacji Mobilnego 
Punku Konsultacyjnego dla mieszkańców Gminy Nasielsk na temat nowej perspektywy finansowej 
dot. funduszy europejskich. 

2. Dystrybucja albumów 30-lecie Samorządu Gminy Nasielsk oraz kalendarza gminnego na rok 2021. 
3. Organizacja szkolenia dla organizacji pozarządowych w dniu 1 grudnia br. z zakresu wypełniania 

druków ofert w ramach zadań publicznych.  
4. Organizacja posiedzenia Gminnej Rady Sportu w dniu 7 grudnia.  
5. Odbiór nagrody za film „Współczesna wieś – film promocyjny”, który został zgłoszony do 15-tej edycji 

FilmAt Festival. 
6. Złożono wniosek do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego pt. „Chwała Bohaterom 

Niezwyciężonym! – upamiętnienie Żołnierzy Niezłomnych w Gminie Nasielsk” na rok 2021.  
7. Przygotowano ankietę dotyczącą funkcjonowania Nasielskich Rowerów Miejskich. Zapraszamy  

do wypełnienia ankiety. Link – do ankiety: https://bit.ly/2Jasesu 
8. Wdrożenie bezpłatnej aplikacji mobilnej Moja Okolica. Więcej informacji o aplikacji na stronie: 

www.nasielsk.pl  
9. W dniu 21 grudnia br. nastąpił odbiór zadania pn. „Instalowanie platformy przy schodowej w budynku 

Urzędu Miejskiego w Nasielsku”, które zostało zrealizowane w ramach „Programu wyrównywania 
różnic między regionami III” . Na ten cel pozyskano środki z PFRON – 32.373,90 zł. 

10. Wyłoniono firmy w ramach rozeznania cenowego na dostarczanie materiałów biurowych oraz 
tonerów dla UM w Nasielsku na rok 2021.  

11. Zgłoszono Gminę Nasielsk do organizacji „Biegu Tropem Wilczym” w 2021 roku. 
12. Zgłoszono zapotrzebowanie o współpracę na rok 2021 w zakresie organizacji uroczystości 

gminnych do 2. Mazowieckiego Pułku Saperów oraz Orkiestry Wojskowej z Siedlec.  
13. Do programu Nasielska Karta Seniora przystąpił przewoźnik SKR w Nasielsku, dzięki czemu z kartą 

„NKS” od stycznia 2021 r. seniorzy z Gminy Nasielsk będą mieli możliwość nabyć tańsze bilety 
jednorazowe.  

14. Na parterze budynku Urzędu otwarta jest Kasa Banku Spółdzielczego.  
15. Gmina Nasielsk zakończyła realizację umowy na kwotę 15.000 euro (pozyskana dotacja) z Agencją 

Wykonawczą ds. Innowacyjności i Sieci Komisji Europejskiej (INEA) na realizację programu 
WIFI4EU na terenie miasta Nasielsk. Projekt ma na celu zapewnienie mieszkańcom  
i odwiedzającym dostęp do wysokiej jakości Internetu w całej UE przez bezpłatne Wi-Fi w miejscach 
publicznych, takich jak parki, place, urzędy, biblioteki i miejsca użyteczności publicznej. W ramach 
projektu wykonaliśmy sieć 11 hotspotów z bezpłatnym dostępem do Internetu w takich miejscach 
jak: budynek Urzędu Miejskiego w Nasielsku, budynek Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej, 
siłownia plenerowa w Nasielsku, budynek Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
teren Stadionu Miejskiego, podwórko „Nivea”, teren wokół fontanny przy skwerze Bohaterów 1920r., 
targowiska przy ul. Tylnej i ul. Lipowej oraz teren przy Skwerze Kapitana Antoniego 
Sochaczewskiego i Skwerze Jana Pawła II (od strony parkingu). 

 

Wydział Inwestycji, Zamówień Publicznych i Programów Strukturalnych 

1. Wydano: 
1) 5 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 7 zezwoleń dla dróg 

wewnętrznych, 
2) 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, brak umów dla dróg 

wewnętrznych,   
3) 1 decyzję na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 2 decyzje o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 1 umowę dla dróg wewnętrznych,  
5) 3 decyzje na lokalizację zjazdów z dróg gminnych. 

https://bit.ly/2Jasesu
http://www.nasielsk.pl/
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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: 
Pniewo, Jackowo Włościańskie, Jackowo Dworskie, Lubomin, Andzin, Lorcin, Studzianki, Psucin, 
Krzyczki Żabiczki, Morgi, Głodowo Wielkie, Lubominek, Miękoszyn, Kosewo. 

4. Wnioski o dofinansowanie: 
1) podpisano aneks do umowy o dofinansowanie (na 2021 r.) z Urzędem Marszałkowskim 

Województwa Mazowieckiego oraz umowę z wykonawcą na zadanie „Zakup i montaż 
automatycznej stacji meteorologicznej wraz z urządzeniem ogródka meteorologicznego w Gminie 
Nasielsk”; kwota dofinansowania: 48.000,00 zł, całkowita wartość: 60.710,00 zł, 

2) złożono wniosek na przebudowę drogi gminnej w Czajkach do Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego; kwota wnioskowana: 200.000,00 zł, całkowita planowana wartość: 
334.000,00 zł, 

3) złożono 3 wnioski o uzyskanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 dla jednostek 
samorządu terytorialnego na zadania: „Przebudowa torowiska nieczynnej kolejki wąskotorowej 
na ścieżkę rowerową w gminie Nasielsk” (kwota wnioskowana: 1,6 mln zł, całkowita planowana 
wartość: 2,0 mln zł), „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Starych Pieścirogach” (kwota 
wnioskowana: 4,2 mln zł, całkowita wartość: 5,6 mln zł), „Budowa dróg gminnych ul. Łączna, 
Podmiejska” (kwota wnioskowana: 2,0 mln zł, całkowita planowana wartość: 2,8 mln zł). 

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

1) Umowa z dnia 22 grudnia br. na zadanie pn. „Obsługa bankowa budżetu Gminy Nasielsk  
i jednostek organizacyjnych Gminy Nasielsk w okresie 01.I.2021 r.-31.XII.2024 r.”; wykonawca: 
Bank Spółdzielczy w Nasielsku, 

2) Umowa z dnia 9 grudnia br. na zadanie pn. „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” 
Część 1: Budowa ulicy Leśnej w Nasielsku; wykonawca: „BAZ-BRUK” Marek Bazylewski  
z siedzibą ul. Gen. Osińskiego 19, 05-190 Nasielsk; wartość: 863.925,56 brutto, 

3) Umowa z dnia 28 grudnia br. podpisana z ENERGA Oświetlenie Sp. z o.o., z siedzibą 81-855 
Sopot ul. Rzemieślnicza 17/19, na świadczenie usługi konserwacji oświetlenia na terenie gminy 
Nasielsk. 

6. Podpisano umowę na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Krogule, Gmina Nasielsk; 
wykonawca: Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie; wartość: 71.701,62 zł brutto. 

7. Zostały zakończone prace związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: 
1) „Przebudowa budynku głównego Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku”, 
2) „Przebudowa drogi gminnej ul. Leśna w Nasielsku” Część 2 „Budowa kanalizacji sanitarnej  

w ulicy Leśnej w Nasielsku”, 
3) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”, 
4) „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Krogule, Gmina Nasielsk”, 
5) „Wykonanie otworu studziennego nr 4 dla potrzeb gminnego ujęcia wód podziemnych  

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

Wydział Spraw Obywatelskich  

1. Wydano 87 dowodów osobistych. 
2. Przyjęto 67 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 35 zameldowań na pobyt stały. 
4. Dokonano 6 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 40 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (Ukraina). 
6. Dokonano 7 wymeldowań z pobytu stałego. 
7. Wydano 18 zaświadczeń o zameldowaniu. 
8. Udzielono 30 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
9. Wszczęto 1 postępowanie o zameldowanie/wymeldowanie. 
10. Wydano 3 decyzje o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  



3 | S t r o n a  
INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU ZA OKRES MIĘDZY SESJAMI (28.10-25.11.2020 R.) 

1. Wydano 252 odpisy aktów. 
2. Dokonano 76 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 45, małżeństwa – 26, zgony – 5). 
3. Zarejestrowano 29 zgonów. 
4. Udzielono 4 ślubów cywilnych. 
5. Przyjęto 3 zapewnienia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
6. Dokonano 109 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
7. Dokonano 22 wzmianek przy aktach stanu cywilnego. 
8. Sporządzono 1 protokół uznania dziecka. 
9. Sporządzono statystykę dotyczącą realizacji zadań z zakresu rejestracji stanu cywilnego, ewidencji 

ludności i udostępniania danych za miesiąc listopad 2020 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

10. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiąc listopad 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. Zakończono i rozliczono przedsięwzięcie pn. „Utylizacja wyrobów zawierających azbest”, na które 
Gmina Nasielsk uzyskała dofinansowanie z WFOŚiGW w 2020 roku.  

3. Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa wytwórni prefabrykatów betonowych wraz  
z obiektami towarzyszącymi i niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach 
ewidencyjnych 109, 110, i 111/1 obręb Kosewo oraz na działkach o numerach ewidencyjnych:  
163, 164, 165 i 166/1 obręb Mazewo Włościańskie”. 

4. Wydano postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla 
planowanego przedsięwzięcia polegającego na odbudowie trzech stawów rybnych, ziemnych 
zbiorników retencyjnych na terenie działek ewidencyjnych oznaczonych nr ewid. 143/1, 143/2, 
143/3 położonych w Dobrej Woli, gmina Nasielsk, powiat nowodworski, woj. mazowieckie.  
Na wydane postanowienie złożono zależenie. Dokumentacja sprawy została przekazana  
do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie. 

5. Wydano postanowienie nakładające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania  
na środowisko dla planowanego przedsięwzięcia pn. „Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie 
działki o nr ewid. 38 obręb Pianowo Bargły, położonej w gminie Nasielsk”. 

6. Na bieżąco aktualizowana jest baza deklaracji o wysokości opłat za gospodarowania odpadami 
komunalnymi.  

7. Na bieżąco przyjmowane są reklamacje dot. odbioru odpadów. 
8. Wezwano mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych.  
9. Przystąpiono do weryfikacji osób zamieszkałych w mieszkaniach budynków spółdzielni 

mieszkaniowej i innych budynków wielolokalowych – m.in. będzie brane pod uwagę zużycie wody. 
10. Przeprowadzono postępowania ofertowe dotyczące: rozstawienia toalet przenośnych typu toi-toi, 

oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami w 2021 roku. 
11. Wystawiono 24 zaświadczenia potwierdzające posiadanie plantacji choinek. 
12. W dniu 30 listopada br. zakończono prace związane z przeprowadzeniem Narodowego Spisu 

Rolnego. Na terenie Gminy pracowało 5 rachmistrzów, z których pomocy mogli skorzystać rolnicy, 
którzy nie chcieli spisać się za pomocą platformy internetowej, bądź spisu telefonicznego.  
Na terenie Gminy Nasielsk z 1.336 gospodarstw za pomocą platformy internetowej spisało się 
samodzielnie 231 gospodarstw, w sumie od 1 września 2020 r. do 30 listopada 2020 r. z 1.336 
gospodarstw znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk, które były zobowiązane do wzięcia 
udziału w Powszechnym Spisie Rolnym, spisanych zostało 1.317 gospodarstw, co stanowi 98,58% 
wszystkich gospodarstw z terenu Gminy. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Podpisano 4 protokoły w sprawie zbycia lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych najemców. 
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2. Sprzedano w drodze aktów notarialnych 11 lokali mieszkalnych na rzecz dotychczasowych 
najemców.  

3. Sporządzono akt notarialny dot. ustanowienia służebności przesyłu na terenie dz. o nr ew. 1444/11 
na rzecz firmy ORANGE POLSKA S.A.  

4. Nabyto na rzecz Gminy Nasielsk działki o nr ew. 822/5 i 822/6 położone w mieście Nasielsku  
w ramach rozliczenia opłaty adiacenckiej.  

5. Sporządzono akt notarialny dot. przekazania aportem nieruchomości położonych w mieście 
Nasielsku na rzecz Nasielskiego Budownictwa Mieszkaniowego Sp. z o.o.  

6. Przeprowadzono 9 negocjacji i ustalono wypłatę odszkodowania za grunty przejęte pod drogi 
gminne w trybie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami – odszkodowania za lata 2016  
i 2017.  

7. Wydano decyzję o przekazaniu w trwały zarząd budynku dawnego domu nauczyciela na rzecz 
Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku.  

8. Wydano decyzję o warunkach zabudowy dla działek o nr ew. 2595/19, 2595/20, 2595/6, 2595/15, 
2595/16, 2595/9, 2595/10, 2595/12, 2595/17, 2595/18, 2595/14 położonych w Nasielsku przy  
ul. Elektronowej.   

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, postępowania o wykup lokali mieszkalnych. 

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 za miesiąc listopad 2020 r. oraz wydano karty na miesiąc grudzień 2020 r. 

2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiąc listopad 2020 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych za miesiąc listopad 2020 r. 
4. Wydano 3 skierowania na badania lekarskie dla strażaków z jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Krzyczkach. 
5. Przesłano do Starostwa Powiatowego w Nowym Dworze Mazowieckim informację dotyczącą liczby 

plakatów i ulotek na temat szczepień na COVID-19. 
6. Rozesłano do jednostek OSP informację o podanie wykazów strażaków chętnych przystąpić  

do szczepienia na COVID-19. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


