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Nasielsk, dnia 26 czerwca 2021 roku 
 
 

INFORMACJA Z WYDZIAŁÓW URZĘDU MIEJSKIEGO W NASIELSKU 
ZA OKRES 22.06-26.08.2021 R. 

 

Wydział Administracji i Nadzoru 
1. W dniu 25 czerwca br. w LO im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku laureaci projektu 

edukacyjnego „Katyń 1940. Pamięć Wciąż Żywa” otrzymali nagrody ufundowane przez Burmistrza 
Nasielska. 

2. W dniu 29 czerwca br., podpisano umowę ze stowarzyszeniem Vox Musicorum na realizację zadania 
publicznego pt. „Warsztaty Muzyki Liturgicznej” z elementami z zakresu profilaktyki przeciwdziałania 
uzależnieniom. Kwota wsparcia: 5.000 zł.  

3. W dniu 29 czerwca br. zawarto umowę o realizację zadania publicznego pt. Podwyższenie 
umiejętności piłkarskich w KS „WKRA CIEKSYN”. Kwota wsparcia: 4.000 zł.  

4. W dniu 7 lipca br. na ręce Komendanta Komisariatu Policji w Nasielsku podinsp. Dariusza 
Leszczyńskiego Burmistrz Nasielska Bogdan Ruszkowski przekazał w użytkowanie nowoczesny 
alkomat przenośny. 

5. W dniu 9 lipca br. w miejscowości Chechnówka odbyły się wybory sołeckie mające na celu wybór 
nowego sołtysa. Została nim Pani Alina Żołnierzak.  

6. Zorganizowany został konkurs dla organizacji pozarządowych dotyczący realizacji zadań wspierania 
i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej. Kwota dotacji: 100.000 zł. Umowę 
podpisano z MLKS „ŻBIK” Nasielsk. 

7. Zorganizowane zostały uroczystości dotyczące wydarzeń 1920 roku w Gminie Nasielsk, 
odpowiednio 15 sierpnia w Nasielsku i 21 sierpnia w Borkowie. Uroczystość w Borkowie uzyskała 
dofinansowanie do kwoty 10.460 zł z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego.  

8. Zorganizowane zostało w dniu 18 sierpnia br. otwarcie toru pumptrack w Nasielsku.  
9. Wsparto organizację wydarzenia dotyczącego 77. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego  

w Borkowie, które w dniu 1 sierpnia br. organizował Radny rady Miejskiej w Nasielsku Janusz Gers.  
10. Ogłoszono konkursy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży pt. „Wolni od uzależnień" oraz pt. „Żyję 

zdrowo – bo nie ulegam nałogom". 
11. Wydany został folder „(Na)Sielskim Szlakiem”, który zawiera opisy i zdjęcia szlaków turystycznych 

znajdujących się na terenie Gminy Nasielsk.  
12. Na wniosek Wojewody Mazowieckiego realizujemy program promocji szczepień przeciwko COVID-

19 (m.in. szczepienia bez rejestracji, kampanie informacyjne, stoiska promocyjne, live z lekarzem 
itp.). 

13. Wniosek o dofinansowanie projektu pt. „Likwidacja barier w komunikowaniu się w budynku Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku” spotkał się z pozytywną rekomendacją Państwowego Funduszu 
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Tym samym uzyskaliśmy dofinansowanie w kwocie 
11.796,67 zł. Zadanie będzie realizowane do końca 2021 roku.  

14. Złożony do Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych Polskiego Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych 
(TUW PZUW) wniosek na realizację zadania prewencyjnego polegającego na rozbudowie 
monitoringu miejskiego otrzymał pozytywną rekomendację. Dzięki przyznanym w kwocie 15.000 zł 
środkom zakupione zostaną: kamery stacjonarne, kamery przenośne oraz komputer do podglądu 
kamer dla Strażnika Miejskiego. Zadanie będzie zrealizowane do końca listopada 2021 r.  

15. Złożono wniosek do Fundacji BGK na realizację zadania pt. „Na(Sielska) Altanka”, którego celem 
jest zagospodarowanie terenu przy Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Wartość 
zadania 22.378 zł. 

16. Pod patronatem Burmistrza Nasielska lub ze wsparciem Burmistrza Nasielska odbyły się lub 
odbędą się następujące wydarzenia:  
1) 14–21 lipca br. – Obóz szkoleniowo-rekreacyjny w Lidzbarku, kwota wsparcia: 2.500 zł, 

organizator: Uczniowski Klub Sportowy „Sokół” działający przy Szkole Podstawowej nr 2  
im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku, 

2) 26 lipca – 4 sierpnia br. – Akcja Lato w Mieście, kwota wsparcia: 3.000,00 zł, organizator: 
Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, 
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3) 1 sierpnia br. – Mistrzostwa Warszawy i Mazowsza Kuców i Amatorów w skokach przez 
przeszkody – kwota wsparcia: 420 zł brutto na rzecz Folwark Konny Wiktorowo, 

4) 7 sierpnia br. – Mistrzostwa Polski Oldbojów i Zawody Regionalne w skokach przez przeszkody – 
kwota wsparcia 400 zł brutto na rzecz Folwark Konny Wiktorowo, 

5) 15 sierpnia br. – Kolorowy Bieg i piknik rodzinny z okazji otwarcia Szlaku Kolorowych Drzew, 
kwota wsparcia: 4.500 zł, organizator: SKAFANDER Stowarzyszenie Artystyczno-Społeczne, 

6) 21 sierpnia br. – wyścig kolarski Kryterium Asów o Puchar Marszałka Województwa 
Mazowieckiego – kwota wsparcia: 30.000 zł na rzecz Klub Kolarski Panorama, 

7) 29 sierpnia br. – Wielkie Otwarcie Niebieskiego Szlaku Czterech Pór Roku nad Wkrą – kwota 
wsparcia: 3.000 zł na rzecz stowarzyszenia Aktywni dla Mazowsza we współpracy  
z stowarzyszeniem Nasielsk Baszta Team, stowarzyszeniem Nasza Wkra oraz stowarzyszeniem 
Rozbiegany Nowy Dwór Mazowiecki, 

8) Cykl szkoleń z zakresu profilaktyki dla uczniów i rodziców, kwota wsparcia: 1.500,00 zł, 
organizator: Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Iwaszkiewicza w Nasielsku, 

9) Nasielski Bieg Terenowy vol. 3, kwota wsparcia: 4.000,00 zł, organizator: Stowarzyszenie 
Nasielsk Baszta Team, 

10) Akcja Narodowe Czytanie pod patronatem Pary Prezydenckiej oraz Akcja Noc Bibliotek, kwota 
wsparcia: 3.000,00 zł, organizator: Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku, 

11) Akcja „Weekend seniora z kulturą”, kwota wsparcia: 2.000,00 zł, organizator: Miejsko-Gminna 
Biblioteka Publiczna w Nasielsku. 

 

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

1) 12 decyzji na lokalizację urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 11 zezwoleń dla dróg 
wewnętrznych, 

2) 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego w celu wykonywania robót, 9 umów dla dróg 
wewnętrznych,   

3) 32 decyzje na zajęcie pasa drogowego na prowadzenie działalności handlowej, 
4) 8 decyzji o naliczeniu opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym dróg gminnych, 

zawarto 9 umów dla dróg wewnętrznych,  
5) 8 decyzji na lokalizację zjazdów z dróg gminnych oraz 6 zezwoleń na lokalizację zjazdu z drogi 

wewnętrznej, 
6) brak zezwoleń/decyzji na przejazd pojazdów nienormatywnych. 

2. Realizowane są zadania z funduszy sołeckich gminy Nasielsk na rok 2021. W okresie między 
sesjami udzielono zleceń na realizację zadań z funduszy sołeckich dla następujących miejscowości: 
Jaskółowo, Żabiczyn, Morgi, Dobra Wola, Nowa Wieś, Pianowo, Borkowo, Lubomin. 

3. Podpisano umowy na następujące zadania: 
1) modernizację łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Nasielsku; wykonawca: DLC Łukasz 

Ciesielski , ul. Przasnyska 2 lok. 77, 01-756 Warszawa; Wartość umowy: 120.000,00 zł, 
2) wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczo-kosztorysowego  

w zakresie Modernizacji Domu Modlitwy w Mazewie Dworskim A; wykonawca: PDN Inżynieria 
Krzysztof Turczyński ul. Parkowa 1, 06-150 Świercze; wartość umowy: 43.050,00 zł brutto, 

3) wykonanie zadania pn. Opracowanie projektu budowlano-wykonawczo-kosztorysowego  
w zakresie zadania „Dostępna szkoła innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej 
przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem potrzeb uczniów oraz otoczenia”; wykonawca: PDN 
Inżynieria Krzysztof Turczyński ul. Parkowa 1, 06-150 Świercze; wartość umowy: 60.885,00 zł 
brutto, 

4) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja wybranych 
odcinków dróg gminnych''; wykonawca: Biuro Usług Technicznych Inżynierii drogowej z siedzibą 
ul. Jakubowska 20/11, 03-902 Warszawa; wartość umowy: 26.000,00 zł brutto, 

5) wykonanie zadania pn. „Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej budowy kanalizacji 
sanitarnej łączącej ul, Elektronową z ul. Polną”; wykonawca: Pracownia Projektowa 
EKOPROJEKT Z SIEDZIBĄ w Ciechanowie, ul Nadrzeczna 39; wartość umowy: 16.500,00 zł 
brutto, 
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6) pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. „Budowa drogi gminnej  
ul. Przechodnia w Nasielsku”; wykonawca zadania: Stanisław Kuźmiński PHU HYDROBUD z 
siedzibą w Klukowie ul. Główna 37/1; wartość umowy: 45.000,00 zł brutto. 

4. 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’’ – po otwarciu unieważniony z powodu 
przekroczenia przez najniższą cenę oferty środków zabezpieczonych w budżecie, 

2) „Budowa stacji ładowania samochodów elektrycznych przy Urzędzie Miejskim w Nasielsku” – 
trwają prace komisji przetargowej, 

3) „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” – wsparcie dodatkowej osoby dorosłej: 
nauczyciela współorganizującego proces kształcenia uczniów, specjalisty, pomocy nauczyciela’’ 
– po otwarciu unieważniony z powodu przekroczenia przez najniższą cenę oferty środków 
zabezpieczonych w budżecie, 

4) „Przebudowa drogi gminnej w Czajkach” – termin otwarcia 27.08.2021 r., 
5) „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w GN w ramach projektu Dostępna Szkoła – 

innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej z uwzględnieniem 
potrzeb uczniów oraz otoczenia’’ – trwają prace komisji przetargowej, 

6) „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej w Budach Siennickich  
i utwardzenie terenu’’ – trwają prace komisji przetargowej, 

7) „Poprawa dostępności w szkołach podstawowych w Gminie Nasielsk w ramach projektu 
„Dostępna Szkoła – innowacyjne rozwiązania w kreowaniu przyjaznej przestrzeni edukacyjnej – 
wsparcie dodatkowej osoby dorosłej’’ – trwają prace komisji przetargowej. 

5. W wyniku rozstrzygnięcia przetargu, na podstawie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych, zostały 
podpisane umowy: 

1) Umowa z dnia 30 lipca na zadanie pn. „Budowa drogi gminnej ul. Przechodnia w Nasielsku”; 
wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe OK-BUD Piotr Morawski; wartość: 
3.100.000,00 zł brutto, 

2) Umowa z dnia 27 lipca na zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Nasielsku”; wykonawca: 
Zakład Instalacji Sieci Gazowych, Wod-Kan, Energetycznych, Handlu i Usług M.M. Młyńscy 
Spółka Jawna; wartość: 1.964.836,05 zł brutto, 

3) Umowa z dnia 13 sierpnia na zadanie pn. „Dowożenie uczniów z wyznaczonych punktów zbiórki 
do szkół na terenie miasta i gminy Nasielsk i odwożenie ze szkół do wyznaczonych punktów 
zbiórki”; wykonawca: Spółdzielnia Kółek Rolniczych w Nasielsku; wartość: 355.154,50 zł netto, 

4) Umowa z dnia 14 lipca zadanie pn. „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”; 
wykonawca: Infrastruktura BUD-59 Sp. z o. o.; wartość: 1.431.895,26 zł brutto. 

6. Podpisanie umów na dofinansowanie zadań: 
1) 11 sierpnia br. podpisano umowę w Mazowieckim Urzędzie Wojewódzkim podpisano umowę  

z Wojewodą Mazowieckim na dofinansowanie zadania pn. „Budowa ulicy Przechodniej”; wartość 
dofinansowania: 1.974.493,48 zł; fundusze pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg,  

2) 12 sierpnia br. podpisano umowę z Marszałkiem Województwa Mazowieckiego  
na dofinansowanie budowy ul. Krupka; wartość wsparcia: 900.000,00 zł, 

3) 18 sierpnia br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego podpisano umowę  
na dofinansowanie przebudowy obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej im. Pierre  
de Coubertina w Budach Siennickich; kwota dofinansowania: 150.000,00 zł. 

7. Wnioski o dofinansowanie: 
1) do Banku Gospodarstwa Krajowego złożono wnioski w ramach Polskiego Ładu na zadania:  

a) „Rozbudowa sieci drogowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na obszarze miasta i gminy 
Nasielsk”; przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 6.900.000,00 zł; kwota wnioskowanych 
środków (w PLN): 6.500.000,00 zł, 
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b) „Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum Nasielska wraz z rozbudową budynku 
Nasielskiego Ośrodka Kultury”; przewidywana wartość inwestycji (w PLN): 19.500.000,00 zł; 
kwota wnioskowanych środków (w PLN): 17.500.000,00 zł 

2) do Wojewody Mazowieckiego złożono wniosek w ramach Funduszu Dróg Samorządowych  
na zadanie „Przebudowa drogi gminnej ul. Łączna w Nasielsku”; przewidywana wartość 
inwestycji (w PLN): 2.609.152,11 zł. 

5. Trwają prace przy wykonaniu zadań: 
1) „Budowa budynku żłobka i przedszkola w Pieścirogach Starych”, 
2) „Modernizacja stadionu miejskiego w Nasielsku”, 
3) „Modernizacja wybranych odcinków dróg gminnych”. 

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

7. Załatwiane są bieżące sprawy wpływające do Wydziału. 
 

Wydział Spraw Obywatelskich  
1. Wydano 264 dowody osobiste. 
2. Przyjęto 251 wniosków o wydanie dowodu osobistego. 
3. Dokonano 104 zameldowań na pobyt stały (w tym 36 osób spoza Gminy Nasielsk). 
4. Dokonano 7 zameldowań na pobyt czasowy. 
5. Dokonano 30 zameldowań cudzoziemców na pobyt czasowy (w tym: Ukraina – 27, Maroko – 1, 

Białoruś – 1, Gruzja – 1). 
6. Dokonano 59 wymeldowań z pobytu stałego (w tym 35 do innej gminy). 
7. Przyjęto 3 zgłoszenia wyjazdu za granicę. 
8. Wydano 66 zaświadczeń o zameldowaniu. 
9. Udzielono 10 odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców. 
10. Wszczęto 6 postępowań o zameldowanie/wymeldowanie. 
11. Wydano 7 decyzji o wymeldowaniu/zameldowaniu/umorzeniu. 

 

Urząd Stanu Cywilnego  
1. Wydano odpisów 398 aktów. 
2. Dokonano 168 migracji aktów stanu cywilnego do Systemu Rejestrów Państwowych ŹRÓDŁO  

(w tym: urodzenia – 91, małżeństwa – 66, zgony – 11). 
3. Zarejestrowano 36 zgonów. 
4. Udzielono 13 ślubów cywilnych (w tym 11 – w lokalu USC, 2 – poza lokalem USC). 
5. Zarejestrowano 23 śluby konkordatowe. 
6. Dokonano 3 transkrypcji zagranicznego aktu urodzenia (2 akty urodzenia – Wielka Brytania, 1 akt 

zgonu – Niemcy). 
7. Przyjęto 36 zapewnień o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
8. Wydano 22 zaświadczenia o braku okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. 
9. Dokonano 256 przypisków przy aktach stanu cywilnego. 
10. Dokonano 42 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 czerwiec-lipiec 2021 r. dla Mazowieckiego Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie. 

13. Sporządzono statystykę zdarzeń za miesiące czerwiec-lipiec 2021 r. dla Głównego Urzędu 
Statystycznego w Olsztynie. 

 

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) prowadzenie na bieżąco weryfikacji ilości osób zameldowany, a zgłoszonych w deklaracji  
o wysokości opłaty  za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kolejnych miejscowościach 
m.in. Miękoszyn, Miękoszynek, Młodzianowo, Mogowo, 
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3) wzywanie mieszkańców do okazania umów i rachunków za opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych- m.in. Siennica, Kosewo, 

4) przyjmowanie i wyjaśnianie reklamacji dotyczących odbierania odpadów komunalnych z terenu 
Gminy Nasielsk, 

5) wydano 26 postanowień dla osób, które nie złożyły deklaracji na segregację od 01.01.2020 r. 
2. W zakresie ochrony zwierząt: Wystawiono 14 zleceń na sterylizację/kastrację, oznakowanie (czip) 

oraz szczepienia psów bezdomnych oraz sterylizację/kastrację psów właścicielskich na łączną kwotę 
3.416,04 zł brutto. 

3. W zakresie ochrony powietrza: 
1) na dzień 24 sierpnia br. pozytywnie zostało rozpatrzonych 99 wniosków mieszkańców  

o udzielenie dotacji celowej ze środków budżetu Gminny Nasielsk na przedsięwzięcie służące 
ochronie powietrza na terenie Gminy Nasielsk, 

2) z 89 właścicielami nieruchomości zostały podpisane umowy, 
3) na dzień 24 sierpnia br. 13 mieszkańców otrzymało dotację na wymianę źródła ciepła na łączną 

kwotę 64.400,01 zł, 
4) prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze”- pomoc w wypełnianiu wniosków  

do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 10 wniosków, 
5) cykliczne uczestnictwo w szkoleniach organizowanym przez WFOŚiGW dotyczących wypełniania 

wniosków i rozliczenia dotacji w ramach programu „Czyste Powietrze”, 
6) wprowadzanie deklaracji od mieszkańców dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw  

do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. 
4. Wszczęto postępowania administracyjne o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla 

następujących przedsięwzięć  
1) Przystosowanie budynku gospodarczo-magazynowego do celów przetwórstwa warzyw poprzez 

ich obierania i konfekcjonowanie, montażu instalacji o wydajności 300 ton rocznie do obierania i 
konfekcjonowania warzyw oraz na budowie dwóch zbiorników na ciekłe odpady z procesu 
technologicznego o pojemności do 10 m3 każdy, na działkach nr 210 i 211/2 w miejscowości 
Lorcin, 

2) Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 4,5 MW na działce o nr ewid. 18/2 oraz 20 w gminie 
Nasielsk, obręb Toruń Dworski. 

 

Wydział Zagospodarowania Przestrzennego i Nieruchomości 
1. Uregulowano stan prawny dz. o nr ew. 189/3 w miejscowości Pianowo Daczki.  
2. Uregulowano w trybie zasiedzenia stan prawny nieruchomości zabudowanej OSP w Jaskółowie – 

działka o nr ew. 282/1.  
3. Uregulowano w trybie zasiedzenia części działek zajętych pod drogę ul. Pniewska Górka.  
4. Uregulowano stan prawny nieruchomości – dz. o nr ew.724/5 położona w Nasielsku.  
5. Złożono wniosek do Skarbu Państwa o nabycie działki o nr ew. 246 położonej w miejscowości Nuna, 

zajętej pod drogę. 
6. Złożono wniosek do Skarbu Państwa o nabycie działek o nr ew. 50, 113, 163 położonych  

w miejscowości Młodzianowo i nr ew. 234 położonej w miejscowości Żabiczyn, zajętych pod drogi. 
7.  Zawarto akty notarialne dot. ustanowienia służebności przesyłu na rzecz ENERGA dz. 162/5, 162/7 

położone w miejscowości Cieksyn i dz. 248/2 położona w miejscowości Chrcynno.   
8. Trwa procedura wypłaty odszkodowań z decyzji ZRID Nasielsk ul. Łączna – Przechodnia.  
9. Sporządzono 61 zaświadczeń o przeznaczeniu terenu i 11 o rewitalizacji. 
10. Wydano 79 wypisów i wyrysów z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
11. Wydano 28 decyzji o warunkach zabudowy i 5 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego. 
12. Procedowanych jest 60 wniosków o warunki zabudowy i 5 wniosków o ustaleniu lokalizacji inwestycji 

celu publicznego. 
13.  Wydano 8 decyzji o ustaleniu opłaty adiacenckiej z tytułu podziału.  
14. Wydano 6 decyzji o podziale nieruchomości i 10 postanowień o zgodności wstępnego projektu 

podziału z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
15.  Prowadzonych jest 16 postępowań o rozgraniczenie nieruchomości. 
16.  Bieżąca praca Wydziału – przygotowywanie i wydawanie decyzji podziałowych, o warunkach 

zabudowy, celu publicznego, o opłacie adiacenckiej, nr porządkowych dla nieruchomości, 
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zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości, wypisów z mpzp, regulacje stanów prawnych 
nieruchomości, rozgraniczenia, regulacja stanów prawnych. 

17. 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 miesiące czerwiec i lipiec 2021 r. oraz wydano nowe karty. 
2. Sporządzono bilans zużycia paliwa przez jednostki OSP za miesiące czerwiec i lipiec 2021 r. 
3. Uzgodniono z Komendą PSP w Nowym Dworze Mazowieckim i rozliczono wnioski z wyjazdów  

do akcji ratowniczo-gaśniczych w miesiącach czerwiec i lipiec 2021 r. 
4. Wydano 2 skierowania na badania lekarskie dla strażaków z jednostek OSP. 
5. Organizowano oraz rozliczano transport osób mających trudności w samodzielnym dotarciu  

do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2, w tym osób niepełnosprawnych. 
Zorganizowano telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach 
przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 za okres od 01.06.2021 r. do 30.06.2021 r. oraz od 01.07.2021 r. 
do 31.07.2021 r.  

6. Prowadzono promocję szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 na terenie Gminy Nasielsk przez 
megafon. 

7. Sporządzano dwutygodniowe raporty promocji szczepień w okresie od 10.06.2021 r do 26.08.2021r. 
8. Dokonano rejestracji trzech podmiotów tj. jednostka OSP Psucin, jednostka OSP Cieksyn i Szkoła 

Podstawowa w Popowie Borowym w Centralnym Rejestrze Podmiotów Akcyzowych jako podmioty 
zużywające gaz do celów grzewczych. 

9. Przygotowano wezwania na kwalifikację wojskową mężczyzn urodzonych w 2001 roku oraz w 2002 
roku, a także kobiet objętych obowiązkiem stawienia się do kwalifikacji wojskowej. 

10. Podpisano 2 umowy dot. pomocy finansowej udzielonej w formie dotacji celowej na dofinansowanie 
zakupu wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Nasielsku i Ochotniczej Straży Pożarnej  
w Psucinie. 

11. W trakcie opracowywania jest Plan Operacyjny Gminy Nasielsk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zbiorczą informację na podstawie danych przekazanych przez Wydziały Urzędu Miejskiego w Nasielsku 
opracował: Marek Maluchnik – Sekretarz Nasielska. 


