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I. Wstęp 
 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) 

Burmistrz co roku do dnia 31 maja przedstawia radzie gminy raport o stanie gminy. Raport obejmuje 

podsumowanie działalności Burmistrza w roku poprzednim, w szczególności realizację polityk, 

programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego.  

Niniejszy dokument zawiera podsumowanie działalności Burmistrza Nasielska w roku 2018. Materiały do 

raportu zostały przekazane przez komórki organizacyjne Urzędu Miejskiego w Nasielsku oraz jednostki 

organizacyjne gminy Nasielsk. 
 

II. Informacje ogólne 
 

A. Ogólna charakterystyka gminy 
 

Gmina położona jest w środkowej części województwa mazowieckiego, w północnej części powiatu 
nowodworskiego. Graniczy z należącymi do tegoż powiatu gminami: Pomiechówek i Zakroczym oraz z 
gminami: Joniec i Nowe Miasto - w powiecie płońskim, Świercze i Winnica- w powiecie pułtuskim i Serock 
- w powiecie legionowskim. Administracyjne i funkcjonalne centrum gminy - miasto Nasielsk jest 
oddalone (odległości drogowe) o 51 km od Warszawy, 20 km – od Nowego Dworu Mazowieckiego, 27 km 
– od Legionowa, 33 km – od Płońska. Układ oddziaływania tych ośrodków na gminę jest wypadkową ich 
funkcji administracyjnych, rynku pracy, edukacji, handlu i usług oraz układu komunikacyjnego i tych 
odległości.  
 
Powierzchnia gminy Nasielsk wynosi aż 205,77 km2. Na obszarze tym znajdują się aż 62 miejscowości, 
obejmujące jedno miasto i 65 sołectw. Gmina Nasielsk jest drugą co do ilości sołectw gminą w Polsce 
(pierwsze miejsce w tej kategorii zajmuje Wałcz), a pierwszą w grupie gmin miejsko-wiejskich i wśród 
gmin mazowieckich.  
 
Liczba mieszkańców gminy w 2018 roku wynosiła 19.941 osób i wzrosła w porównaniu do 2017 roku 
(19.934 osób). Miasto Nasielsk, liczące 7.684 mieszkańców (aż 38,5% ludności gminy), stanowi główny 
ośrodek osadniczy. Mimo to znaczna część osadnictwa ma charakter bardzo rozproszony –około 37% 
populacji gminy zamieszkuje aż w 44 niewielkich miejscowościach – liczących poniżej 200 mieszkańców, a 
inne niż Nasielsk bardziej znaczące demograficznie ośrodki są stosunkowo nieliczne – są to: Nowe 
Pieścirogi, Mogowo, Stare Pieścirogi i Cieksyn.  
 
Szata roślinna na obszarze gminy ma charakter antropogeniczny – jest efektem wielowiekowej 
działalności człowieka na tym obszarze, w rezultacie której olbrzymia większość naturalnych zbiorowisk 
roślinnych została zastąpiona przez zespoły stworzone przez człowieka. Dominującym elementem 
krajobrazu są pola uprawne. Towarzyszy im zabudowa o charakterze zwartym lub rozproszonym wraz z 
zielenią przyzagrodową. Także lasy na obszarze gminy są na ogół dziełem człowieka, uzupełnionym przez 
naturę o pojedyncze drzewa samosiejki lub ich niewielkie skupiska. Obszary leśne mają niewielki udział w 
powierzchni gminy – 11,7 %.  
 
Około 21,5 % obszaru gminy Nasielsk objęte jest prawnymi formami ochrony przyrody, przewidzianymi w 
Ustawie o ochronie przyrody z 16 kwietnia 2004 roku. Świadczy to, że środowisko przyrodnicze gminy 
posiada znaczące walory wymagające ochrony. Gama form ochrony przyrody na terenie gminy jest uboga 
– są to: obszary chronionego krajobrazu – stanowiące w praktyce najsłabszą formę ochrony, użytki 
ekologiczne oraz pomniki przyrody – obejmujące pojedyncze obiekty przyrodnicze lub ich na ogół 
niewielkie skupiska. Nie występują parki narodowe, parki krajobrazowe i rezerwaty przyrody.  
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Wody powierzchniowe na obszarze gminy Nasielsk to przede wszystkim rzeka Wkra, przepływająca przez 
jej zachodnią część. Wkra ma naturalne, meandrujące koryto, przez co stanowi atrakcyjny szlak 
kajakowy, dający pracę coraz liczniejszym lokalnym firmom (np. w gminach Joniec i Sochocin w powiecie 
płońskim), organizującym spływy i wypoczynek nad wodą. Cała dolina Wkry stanowi najbardziej 
atrakcyjną turystycznie część gminy Nasielsk, przyciągającą gości spoza jej obszaru. Turystyczno-
rekreacyjne walory Wkry ogranicza zanieczyszczenie jej wód, a także postępująca zabudowa letniskowa i 
mieszkaniowa jej brzegów.Najbardziej znaczącym dopływem Wkry na obszarze gminy jest Nasielna, 
płynąca przezeń ze wschodu na zachód, w tym przez Nasielsk. Zbiorniki wód stojących na obszarze gminy 
są nieliczne i niewielkie.  
 
Na terenie gminy Nasielsk istnieją potencjalne możliwości pozyskiwania nisko zmineralizowanych wód 
geotermalnych. Wykonane na terenie gminy wiercenia o głębokości od 1.760 do 2.679,5 m pozwalają 
brać pod uwagę wykorzystanie wód geotermalnych do celów grzewczych w sektorze przemysłowym, 
komunalnym i w rolnictwie-warzywnictwie, a także dla potrzeb balneologii i rekreacji. Wg autorów 
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk jest 
uzasadniona ekonomicznie budowa zakładów geotermalnych w miastach już posiadających miejską sieć 
ciepłowniczą – koszty wiercenia, eksploatacji, zatłaczania i rozprowadzania wód termalnych są niższe niż 
pozyskiwanie tej samej ilości energii z jej konwencjonalnych nośników: węgla kamiennego, ropy naftowej 
czy gazu.  
Wg Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk źródła 
emisji zanieczyszczeń na terenie gminy Nasielsk to: kotłownie technologiczno-grzewcze w zakładach 
przemysłowych, indywidualne instalacje grzewcze oraz pojazdy mechaniczne. Udział tych ostatnich w 
bilansie zanieczyszczeń dla obszaru gminy szacowany jest na 10-15%, jednak w pobliżu ruchliwych dróg i 
skrzyżowań oraz w Nasielsku jest znacznie wyższy. W okresie grzewczym największym źródłem 
zanieczyszczenia stają się paleniska domowe, szczególnie te korzystające z niskiej jakości paliwa. Innymi 
źródłami zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy są emisje odorów, pochodzących z: szamb, 
zbiorników na gnojowicę, pryzm obornika, przydomowych oczyszczalni ścieków i ferm trzody chlewnej. 
 
Źródłem najbardziej uciążliwego hałasu na terenie gminy Nasielsk są drogi wojewódzkie: nr 632, relacji 
Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk - Legionowo - Marki, nr 571 - Naruszewo – Nasielsk – Pułtusk  i nr 622 - 
Chrcynno – Szadki, łączące obszar gminy z drogami krajowymi nr 7: Warszawa – Gdańsk i nr 61: 
Warszawa – Augustów. Problem ten może w części rozwiązać budowa obwodnicy wokół Nasielska, 
omijającej najgęściej zamieszkane tereny. Poprawie sytuacji na całym obszarze służy polepszenie stanu 
nawierzchni, ograniczanie prędkości pojazdów na obszarach zabudowanych oraz poprawa stanu 
technicznego tych pojazdów. Inne źródło hałasu to przebiegająca przez obszar gminy magistrala kolejowa 
relacji Warszawa- Gdynia i odchodząca od niej linia kolejowa do Sierpca i Torunia. Jednak uciążliwość ich 
jest ograniczona, gdyż linie te biegną na ogół z dala od gęsto zabudowanych obszarów, druga z nich jest 
też niezbyt intensywnie wykorzystywana. 
 
Aktywność społeczna mieszkańców mierzona liczbą organizacji społecznych jest względnie wysoka. 
Poziom aktywności politycznej mieszkańców gminy Nasielsk jest na ogół niższy lub zbliżony do poziomu 
dla powiatu oraz wyższy lub podobny do poziomu dla Mazowsza czy dla kraju. Frekwencja wzrasta z 
wyborów na wybory, pokazując, że mieszkańcy gminy w coraz większym stopniu chcą mieć wpływ na losy 
swojej gminy i kraju.  
 
Liczne ślady archeologiczne świadczą o przebywaniu ludności na tym terenie już od epoki kamiennej, a 
więc od X tysiąclecia p.n.e., zaś już w XI w. n.e. gród w Nasielsku miał spore znaczenie - jest wymieniony 
w traktacie z Mogilna z 1065 r. Wpływ na to miało zapewne położenie obszaru na ważnym szlaku 
handlowym, łączącym kraje południowo – wschodniej Europy i Ruś z Bałtykiem. Miasto zachowało relikty 
historycznego układu przestrzennego oraz spore obszary nieprzebadanej warstwy kulturowej - w tym 
obszar grodziska. W mieście do rejestru zabytków wpisane są trzy obiekty: kościół farny p.w. Św. 
Wojciecha, grodzisko wczesnohistoryczne „Kopiec”, budynek Gimnazjum Publicznego. Poza tym miasto 
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posiada szereg obiektów o dużych wartościach artystyczno-historycznych (budynki o różnych funkcjach, 
cmentarze, wnętrza parcel itp.) oraz zachowało naturalną dolinę rzeki Nasielnej, nieuregulowaną, z 
podmokłymi łąkami. Również gmina nie posiada zbyt wielu obiektów zabytkowych. Część wsi, szczególnie 
położonych wzdłuż linii kolejowej, z powodu zamieszkiwania w nich głównie ludności dojeżdżającej do 
pracy w miastach, straciła swój dawny charakter przekształcając się w małomiasteczkowe osady. Jedynie 
niewielka część ludności zajmuje się rolnictwem i tam występuje stara zabudowa zagrodowa w układzie 
kolonijnym. Tylko dwie wsie, Cieksyn i Psucin, zachowaływięcej obiektów o dużych wartościach 
kulturowych interesujące układy przestrzenno-krajobrazowe . 
 
Społeczność gminy jest aktywna kulturalnie. Aktywność ta jest inspirowana i koncentruje się wokół 
gminnych instytucji takich, jak Nasielski Ośrodek Kultury, Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w 
Nasielsku, szkoły oraz w organizacji społecznych.Corocznie organizowane są okazjonalne i cykliczne 
imprezy, jak również realizowane są projekty wykorzystujące, obok lokalnych, unijne i krajowe środki 
finansowe.  
 
Infrastruktura społeczna jest znacząca jak na warunki niezbyt zamożnej gminy obejmującej m.in. tereny 
rolnicze. Główny jej trzon (generując także lwią część kosztów), stanowią placówki oświatowe 
(prowadzenie nadzoru i obsługi finansowo – księgowej, kadrowej, administracyjno – gospodarczej oraz 
spraw organizacyjnych jednostek oświatowych, prowadzonych przez gminę Nasielsk jest zadaniem 
Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Nasielsku). Bardzo ważnym elementem infrastruktury społecznej 
jest Nasielski Ośrodek Kultury. Siedzibą NOK jest budynek kina Niwa w Nasielsku, które prowadzi 
nieprzerwanie działalność od 1957 roku. NOK organizuje wiele imprez o zasięgu regionalnym oraz 
lokalnym, a także wspiera inne instytucje w organizowaniu imprez. NOK jest wydawcą lokalnego 
dwutygodnika Życie Nasielska. 
 
Inna ważna kulturalno-oświatowa instytucja to Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna, która powstała w 
1949 roku. W ramach MGBP w Nasielsku działa pracownia internetowa oraz Pracownia Dokumentacji 
Dziejów Miasta i Regionu. MGBP w Nasielsku zajmuje corocznie czołowe miejsca w konkursie "Z kart 
szelestem" organizowanym przez Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki w kategorii "Najciekawsza 
inicjatywa promująca czytelnictwo" oraz "Najaktywniejsza Biblioteka" na szczeblu województwa 
mazowieckiego. Cyklicznie w miesiącu maju od pięciu lat prowadzona jest akcja "Cała Polska czyta 
dzieciom" - corocznie z akcji korzysta ok. 600 dzieci. W stałym programie działalności biblioteki są akcje 
"Zima w mieście" oraz "Lato w mieście". Biblioteka organizuje imprezy okolicznościowe takie jak: 
Walentynki, Andrzejki, Mikołajki, Dzień Matki, Dzień Nauczyciela, konkurs plastyczny, konkurs strażacki, 
konkurs na najlepszego czytelnika itp. Biblioteka posiada filie biblioteczne w Nowych Pieścirogach oraz w 
Cieksynie. 
 
Działalność kulturalno-oświatowa jest także realizowana w świetlicach wiejskich. 
 
Obiekty sportowe na terenie gminy to:  
1) Hala Sportowa w Nasielsku o wymiarach 21 x 42 m, z zapleczem. Posiada boisko do piłki ręcznej, 
koszykówki, piłki siatkowej, halowej piłki nożnej. Widownia na około 200 miejsc. 
2) Stadion Miejski w Nasielsku – Boisko piłkarskie – płyta główna o wymiarach 63 x 102 m wraz z bieżnią, 
boisko piłkarskie – płyta boczna 50 x 93 m. 
3) "Moje boisko Orlik - 2012" przy Szkole Podstawowej w Nasielsku, Obiekt składa się z: boiska 
piłkarskiego o nawierzchni z trawy syntetycznej o wymiarach 30x62 m z wyposażeniem; boiska 
wielofunkcyjnego do koszykówki i piłki siatkowej o nawierzchni poliuretanowej o wymiarach 19,1x32,1 m 
z wyposażeniem; budynku sanitarno-szatniowego kontenerowego o powierzchni 60 m2. 
4) Teren rekreacyjno-sportowy w Starych Pieścirogach, obejmujący: plac zabaw, skatepark, boisko 
sportowe (koszykówka, siatkówka, kort tenisowy, boisko do piłki plażowej).  
 
Infrastrukturę dla opieki medycznej na terenie gminy stanowią:  
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1) Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, w skład którego wchodzą: Przychodnia w Nasielsku, 
Przychodnia w Pieścirogach Starych; Filia w Cieksynie; Poradnia Terapii Uzależnień. 
2) Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „Centrum Medyczne”.  
3) Stacja Opieki Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego „CARITAS”.  
 
Dominującym sektorem gospodarki gminy Nasielsk jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych – około 
2800, średnia wielkość gospodarstwa – około 6,5 ha.  
 
W strukturze użytkowania dominują grunty orne, stanowiąc ponad 86% użytków rolnych ogółem. 
Wykorzystanie gruntów na cele rolnicze jest zróżnicowane przestrzennie. W rejonie wsi Cieksyn, Andzin, 
Budy Siennickie, Chrcynno, Krogule udział użytków rolnych w ogólnej powierzchni obrębów 
geodezyjnych jest najniższy i kształtuje się na poziomie 50-70%., co wynika głównie z rozmieszczenia 
terenów leśnych.Użytki zielone zajmują łącznie ponad 11% powierzchni użytków rolnych. Udział sadów w 
strukturze użytków rolnych w gminie wynosi 2,3%, wyniki spisu rolnego informują o 254 ha sadów w 
gminie. Można przyjąć, że są to sady towarowe, a pozostałe to sady ekstensywne przydomowe. Sady 
towarowe występują głównie w rejonie Siennicy, Pianowa i Nuny.  
 
Główne branże w Nasielsku, poza rolnictwem, to: handel hurtowy i detaliczny; budownictwo; naprawa 
pojazdów samochodowych; uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo, włączając działalność 
usługową; naprawa, konserwacja i instalowanie maszyn i urządzeń. Dominują podmioty małe. W mieście 
natomiast w ostatnich latach powstało kilka nowych obiektów gastronomicznych. 
 
Podmioty gospodarcze działające w gminie zapewniają obsługę jej mieszkańców i w zdecydowanej 
większości zasięg ich działania ogranicza się do obszaru gminy, ewentualnie najbliższej okolicy. Spośród 
funkcjonujących na terenie gminy firm, niektóre posiadają jednak potencjał i aspiracje do wyjścia nawet 
poza granice kraju. Do najprężniej działających w gminie Nasielsk firm można zaliczyć: ELEKTRO-PLAST 
Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna; Sanibud Sp. z o.o.; Firma KaBa Brukarstwo; Przedsiębiorstwo 
Produkcyjno- Handlowo-Usługowe „JAN – POL” - Zakład Pracy Chronionej; PPHU KAM-POL Export Import 
Piotr Furmański - Chłodnia w Nasielsku, Farma Krzyczki, Hotel-Restauracja Stary Młyn, Ubój Zwierząt 
Rzeźnia Cezary Słonczewski. 
 
Turystyka w gminie rozwija się głównie w rejonie doliny Wkry oraz jej bezpośredniego sąsiedztwa. 
Walory przyrodniczo-krajobrazowe i położenie w bezpośrednim sąsiedztwie aglomeracji warszawskiej 
sprawiły, że wsie Cieksyn, Lelewo i Borkowo mają charakter miejscowości letniskowych. Szacuje się, że 
jest ok. 1.500 działek letniskowych, przy czym działek zabudowanych jest ok. 850. W miejscowościach 
tych można także rozbić namiot, wynająć kwaterę, aby łowić ryby i zbierać grzyby.Zabudowa letniskowa 
skoncentrowana jest przede wszystkim w rejonach Cieksyna, Borkowa i Lelewa. Pozostała zabudowa 
usytuowana jest w rejonach Dobrej Woli, Nowin, Nowej Wrony i Zaborza. Barierą rozwoju turystyki jest 
także brak na terenach wykorzystywanych turystycznie odpowiedniej infrastruktury ochrony środowiska, 
koniecznej w tym cennym rejonie.  
 
Rolnictwo, przemysł, usługi i turystyka nie są dotychczas w stanie zapewnić mieszkańcom gminy 
odpowiedniej ilości i jakości miejsc pracy. Potwierdzają to nie tylko przedstawione wcześniej dane 
dotyczące bezrobocia, ale także skala dojazdów do pracy. Większość dojeżdżających do pracy dojeżdża 
do pracy do Warszawy.  
 
W granicach gminy Nasielsk znajdują się 4 stacje kolejowe dla pociągów osobowych relacji Warszawa-
Działdowo. Istniejąca linia kolejowa w ruchu osobowym zapewnia dobre połączenie z Warszawą, 
Ciechanowem i Działdowem. Pociągami pośpiesznymi można dojechać m.in. do Gdańska, Gdyni, 
Kołobrzegu, Olsztyna, Krakowa, Lublina. Linia kolejowa przebiega w odległości 5 km od centrum 
Nasielska. Połączenie na trasie Nasielsk Miasto – Nasielsk Dworzec PKP obsługiwane jest przez autobusy: 
PKS, Spółdzielni Kółek Rolniczych w Nasielsku oraz prywatnych linii: „Paweł”, „Sanimax Transport”, „P-
Trans”. 



8 
 

 
W epoce wymagającej zwiększonej mobilności, podstawowym elementem infrastruktury technicznej 
gminy są w odczuciu społecznym drogi. Odczucie to wynika także z ogólnie niezadawalającego względem 
oczekiwań ich stanu. Część dróg powiatowych ma nawierzchnię ulepszoną – 48 km (ponad 61%). 
Większość (87 km  - blisko 52% ich długości) dróg gminnych ma powierzchnię bitumiczną.  
 
Sieć wodociągowa dociera do ponad 90 % ogółu gospodarstw domowych w gminie. Na terenie gminy 
Nasielsk znajduje się 5 stacji uzdatniania wody: SUW Psucin, SUW Nuna, SUW Jackowo Włościańskie, 
SUW Cieksyn oraz SUW na terenie PKP. Niedostateczne jest uzbrojenie w sieć kanalizacyjną - prawie 
wszyscy mieszkańcy gminy oraz ok. część mieszkańców miasta jest poza jej zasięgiem.  
 
Miasto zostało przyłączone do gazociągu w 1993 roku. Od tego czasu systematycznie jest 
rozbudowywana sieć gazowa. 
 
Dostęp do internetu jest na terenie gminy jest ograniczony - aż 85% miejscowości to obszary wiejskie, 
gdzie brak lub jest ograniczony dostęp do internetu. W większości tych miejscowości usługi dostępu do 
internetu dla mieszkańców świadczą prywatni przedsiębiorcy, wykorzystując technologie 
bezprzewodowe. Inaczej jest w samym mieście Nasielsk oraz w Starych i Nowych Pieścirogach, gdzie 
dostęp do internetu możliwy jest dzięki krajowym dostawcom telekomunikacyjnym i poza dostępem 
bezprzewodowym są dostępne łącza stałe.  
 
Zgodnie z Ustawą o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa 
wspólnotę samorządową. Wg ustawy pojęcie ‘gmina’ oznacza wspólnotę samorządową oraz 
odpowiednie terytorium. Do zadań własnych gminy należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty. 
W szczególności zadania własne obejmują sprawy: 
• ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki 
wodnej, 
• gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego, 
• wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków komunalnych, 
utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych, zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz, działalności w zakresie 
telekomunikacji, 
• lokalnego transportu zbiorowego, 
• ochrony zdrowia, 
• pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, wspierania rodziny i systemu pieczy 
zastępczej, 
• gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
• edukacji publicznej, 
• kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad 
zabytkami, 
• kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych, 
• targowisk i hal targowych, 
• zieleni gminnej i zadrzewień, 
• cmentarzy gminnych, 
• porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony przeciwpożarowej i 
przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciwpowodziowego, 
• utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych, 
• polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej i prawnej, 
• wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju 
jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej, 
• promocji gminy, 
• współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych ustawie o 
działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, 



9 
 

• współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw. 
 
Ustawy mogą nakładać na gminę obowiązek wykonywania zadań zleconych z zakresu administracji 
rządowej. Zadania z zakresu administracji rządowej gmina może wykonywać również na podstawie 
porozumienia z organami tej administracji. Wykonywanie zadań publicznych może też być realizowane w 
drodze współdziałania między jednostkami samorządu terytorialnego. Dla wykonywania zadań gmina 
może tworzyć jednostki organizacyjne, a także zawierać umowy z innymi podmiotami, w tym z 
organizacjami pozarządowymi.  
 
Na terenie gminy działa 7 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych zarejestrowanych w Krajowym 
Rejestrze Sądowym. Są to: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Jaskółowo, OSP Nuna, OSP 
Jackowo, OSP Krzyczki. W wymienionych jednostkach jest ok. 110 członków, którzy posiadają badania 
lekarskie, odpowiednie przeszkolenie oraz ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków, które 
uprawniają ich do udziału w działaniach ratowniczych. Z wyżej wymienionych 2 jednostki należą do 
Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego i są to: OSP Nasielsk i OSP Psucin.  Pięć jednostek 
wyposażonych jest  w powiadamianie selektywne: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn, OSP Nuna, OSP 
Jackowo. 
 
Gmina Nasielsk jest członkiem ogólnopolskiego Związku Gmin Wiejskich RP z siedzibą w Poznaniu. Gmina 
współtworzy Lokalną Grupę Działania „Zielone Mosty Narwi” – trójsektorowe partnerstwo dla rozwoju 
lokalnego (obejmujące sektory: publiczny, społeczny i gospodarczy), utworzone w 2006 roku w ramach 
Programu Pilotażowego Leader+. 
 

B. Charakterystyka pozycji i rozwoju gminy na tle grupy porównawczej 
 

Analiza w tej części prowadzona jest w oparciu o zestawienia generowane w Monitorze Rozwoju 
Lokalnego (MRL).MRL to narzędzie pozwalające na syntetyczną ocenę potencjału społeczno-
ekonomicznego gminy w czasie i w relacji do innych gmin o podobnej funkcji w strukturze osiedleńczej 
kraju. Nie jest to zatem ocena w kategoriach bezwzględnych – a zawsze w porównaniu z tym co dzieje się 
w jednostkach samorządu terytorialnego, stanowiących grupę porównawczą. Nie jest to również ocena w 
sensie formalnym, ale punkt wyjścia do analizy.  
 
W grupie porównawczej oprócz Nasielska znalazło się 20 gmin miejsko-wiejskich z podgrupy gmin o 
umiarkowanej funkcji rolniczej: Pyrzyce, Szydłowiec, Wschowa, Głubczyce, Ryki, Góra, Środa Śląska, 
Barlinek, Strzelin, Tłuszcz, Biskupiec, Pilzno, Kalwaria Zebrzydowska, Lubsko, Wolbrom, Nowa Sarzyna, 
Szprotawa, Grodzisk Wielkopolski, Strzyżów, Wołów. 
 
Poniżej na rysunku przedstawiony został wskaźnik syntetyczny dla Nasielska.  
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Rysunek 1. Ogólny Wskaźnik Rozwoju Gminy - Nasielsk. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego.  
 
Jak widać na rysunku Ogólny Wskaźnik Rozwoju Gminy wykazuje wartości dodatnie i w analizowanym 
okresie stale rośnie, co oznacza poprawę ogólnej sytuacji gminy.  
 
Rysunek 2. Ogólny Wskaźnik Rozwoju Gminy – Nasielsk na tle grupy porównawczej. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
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Dynamika wzrostu wskaźnika w Nasielsku była jedną z najwyższych w grupie porównawczej. Wartość 
wskaźnika była wyraźnie niższa od pięciu gmin w grupie porównawczej, jednak wyższa niż w większości 
gmin w grupie.  
Utrzymanie ogólnej dynamiki wzrostu na dotychczasowym poziomie pozwoli na poprawienie obecnej 
pozycji, co oznaczać będzie stopniowe wysuwanie się na pozycję lidera w grupie porównawczej . 
 
Poniżej na kolejnych rysunkach przedstawione zostały wyniki Nasielska w poszczególnych wymiarach: 
gospodarczym, społecznym i środowiskowym, które to wymiary składają się na ogólny wskaźnik rozwoju 
gminy. 
 
Jako pierwszy zaprezentowany został wymiar gospodarczy.  
 
 
Rysunek 3. Wskaźnik Rozwoju - Wymiar gospodarczy - Nasielsk. 

 
Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 
Wskaźnik rozwoju w wymiarze gospodarczym, podobnie jak wskaźnik ogólny, wykazuje wartości 
dodatnie i w analizowanym okresie stale rośnie, co oznacza poprawę sytuacji gospodarczej gminy. 
Wzrost jest zwłaszcza wyraźny w ostatnim roku, dla którego są dostępne dane.  
 
Poniżej na rysunku zaprezentowany został wskaźnik rozwoju w wymiarze gospodarczym w Nasielsku na 
tle grupy porównawczej. 
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Rysunek 4. Wskaźnik Rozwoju - Wymiar gospodarczy – Nasielsk na tle grupy porównawczej. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 
W grupie porównawczej w wymiarze gospodarczym Nasielsk lokuje się w czołówce analizowanych gmin 
zarówno pod względem wartości bezwzględnej wskaźnika, jak i pod względem jego dynamiki wzrostu.  
 
Jako kolejny zaprezentowany został wymiar społeczny.  
 
Rysunek 5. Wskaźnik Rozwoju - Wymiar społeczny - Nasielsk. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
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W wymiarze społecznym sytuacja w Nasielsku jest wyraźnie gorsza niż w wymiarze gospodarczym, 
jednakże wskaźnik zwiększa swoją wartość, co oznacza poprawę sytuacji w wymiarze społecznym.   
 

Poniżej na rysunku zaprezentowany został wskaźnik rozwoju w wymiarze społecznym w Nasielsku na tle 
grupy porównawczej. 
 
Rysunek 6. Wskaźnik Rozwoju - Wymiar społeczny – Nasielsk na tle grupy porównawczej. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 

W grupie porównawczej sytuacja w wymiarze społecznym jest lepsza niż w Nasielsku w przypadku 
większości gmin. Należy jednakże podkreślić, że wyraźna jest poprawa sytuacji – dynamika wzrostu 
wskaźnika jest wysoka, jedynie gmina Strzelin odnotowała wyższą dynamikę wzrostu wskaźnika.  
 

Jako ostatni zaprezentowany został wymiar środowiskowy. 
 

Rysunek 7. Wskaźnik Rozwoju – Wymiar Środowiskowy - Nasielsk. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
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Podobnie jak w wymiarze społecznym również w wymiarze środowiskowym sytuacja w Nasielsku jest 
wyraźnie gorsza niż w wymiarze gospodarczym. Podobnie jak w wymiarze społecznym i gospodarczym 
wskaźnik zwiększa swoją wartość, co oznacza poprawę sytuacji w wymiarze środowiskowym w Nasielsku. 
 
Poniżej na rysunku zaprezentowany został wskaźnik rozwoju w wymiarze środowiskowym w Nasielsku na 
tle grupy porównawczej. 
 
Rysunek 8. Wskaźnik Rozwoju – Wymiar Środowiskowy – Nasielsk na tle grupy porównawczej. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 
W grupie porównawczej sytuacja w wymiarze środowiskowym jest lepsza niż w Nasielsku w przypadku 
większości gmin. Należy jednakże podkreślić, że wyraźna jest poprawa sytuacji – dynamika wzrostu 
wskaźnika jest wysoka, jedynie dwie gminy: Szprotawa i Wołów odnotowały wyższą dynamikę wzrostu 
wskaźnika. 
 
Na kolejnym rysunku zestawione zostały wymiary rozwoju w latach 2013 i 2017.  
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Rysunek 9. Wymiary rozwoju – Nasielsk. 

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 

W każdym z wymiarów nastąpił w ciągu ostatnich lat postęp, przy czym największy w wymiarze 
środowiskowym, a najmniejszy w społecznym.   
 

Na ostatnim rysunku przedstawione została dynamika zmian w 12 obszarach: Gospodarka, Rynek pracy, 
Zasoby mieszkaniowe, Finanse lokalne, Usługi i infrastruktura, Mieszkania, Kapitał społeczny, 
Bezpieczeństwo, Demografia, Transport, Ład przestrzenny, Środowisko.  
 
Rysunek 10. Dynamika zmian w obszarach – Nasielsk.  

Źródło: Monitor Rozwoju Lokalnego. 
 

Z powyższego zestawienia wynika, że w analizowanym okresie nastąpiła poprawa w 8 z 12 obszarów, 
przy czym wyraźny jest postęp w zakresie Finansów lokalnych, a w dalszej kolejności Usług i 
infrastruktury oraz Transportu. Należy podkreślić, że poprawa 8 wskaźników nastąpiła bez znaczącego 
obniżania wartości (stabilizacja) pozostałych wskaźników. Oznacza to, że w Nasielsku następuje stabilny, 
zrównoważony rozwój. 
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III. Informacje finansowe 
 

Pełna informacja dotycząca sytuacji finansowej gminy Nasielsk przedstawiona została w Zarządzeniu Nr 
53/19 Burmistrza Nasielska z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: przekazania sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu 
finansowego: Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i 
Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nasielsku. 
 

Poniżej zostały przedstawione jedyne najważniejsze informacje zamieszczone w przywołanym powyżej 
zarządzeniu.  
 

A. Stan finansów gminy 
 

Poniżej zestawione zostały najważniejsze wskaźniki opisujące stan finansów gminy: 
1. Udział dochodów własnych w dochodach ogółem:    31,82 %  
2. Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem:    21,68% 
3. Zadłużenie na koniec 2018r.:      22.791.733,12 zł 
4. Wykonanie wydatków majątkowych:     19.921.935,19 zł 

 

B. Wykonanie budżetu gminy 
 
Poniżej zestawione zostały najważniejsze wskaźniki opisujące wykonanie budżetu gminy: 

1. Wykonanie dochodów:      87.341.204,06 zł 
2. Udział w PIT:        14.541.048,- zł 
3. Podatek od nieruchomości:      7.201.845,26 zł 
4. Wykonanie wydatków:       91.892.893,18 zł 
5. Wynik budżetu:       - 4.551.689,12 zł 
6. Dochody z majątku:       435.853,11 zł 

 

C. Wykonanie wydatków inwestycyjnych/majątkowych 
 

Inwestycje Gminne 2018 Ilość Koszt Dofinansowanie 

Dobudowa oświetlenia ulicznego 49 punktów oświetlenia 176 715,20 zł 0 

Modernizacja dróg gminnych 6 530 m 2 235 078,74 zł 100 000,00 zł 

Budowa kanalizacji sanitarnej w 
centrum Nasielska 

5 265 m 8 155 372,37 zł 3 130 678,13 zł 

Budowa sali gimnastycznej w 
Popowie Borowym 

1 1 968 000,00 zł 0 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Nuna 

1 2550706,48 zł 0 

Budowa 8 przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

8 133699,75 zł 69 165,00 zł 

Panele fotowoltaiczne 105  
 
 

ok.  1 000 000,00 
zł 

 
Dostawa i montaż pomp ciepła 4 

Wymiana kotłów  2 

Kolektory słoneczne 89 

Budowa kanalizacji w miejscowości 
Nasielsk ul. Słoneczna 

570 m 1 097 870,98 zł 0 

STRATEGIA ROZWOJU GMINY 

1.4.4. Poprawa warunków Trwają prace nad   
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lokalowych NOK projektem kina 

1.4.6. Utworzenie placów zabaw w 
mieście i większych wsiach gminy 

Powstały 2 Otwarte 
Strefy Aktywności 

140 000,00 zł 50 000,00 zł 

2.1.1. Utworzenie w UG 
kompetentnej komórki dla 
pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych 

Powstał referat do 
pozyskiwania środków 

zewnętrznych 

  

2.1.2. Wykorzystanie zewnętrznej 
pomocy eksperckiej na rzecz 
pozyskiwania funduszy 
zewnętrznych 

OZE   

4.1.1. Rozwój sieci kanalizacyjnej i 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków w gminie 

Budowa 8 
przydomowych 

oczyszczalni ścieków. 
Budowa kanalizacji w 

miejscowości Nasielsk 
ul. Słoneczna. Budowa 

kanalizacji sanitarnej w 
centrum Nasielska 

  

4.1.2. Podniesienie jakości dróg na 
terenie miasta i gminy 

Modernizacja dróg 
gminnych 

  

4.1.4. Budowa sieci 
wodociągowych, modernizacja 
Stacji Uzdatniania Wody 

Modernizacja stacji 
uzdatniania wody w 
miejscowości Nuna 

255 706,48 zł 0 

4.2.1. Rewitalizacja centrum 
Nasielska 

Trwają prace nad 
wykonaniem projektów 
parku JP II oraz skweru 

przy kinie 

147 477,00 zł + 
projekt kina 

158 793,00 zł 

0 

 

D. Wieloletnia prognoza finansowa 
 

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk sporządzona została na lata 2019 - 2030 ponieważ na 
ten okres przypada spłata zaciągniętych w latach poprzednich zobowiązań z tytułu kredytów i obligacji 
oraz planowanych w 2019 roku emisji obligacji. 
 
Planowane wielkości dochodów budżetu Gminy na rok 2019 przyjęto na podstawie otrzymanych 
informacji o wysokości: subwencji ogólnej, udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych, 
udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych, kwot dotacji na zadania własne i zadania zlecone, 
kwot dotacji celowych wynikających z podpisanych umów na realizację projektów i programów 
finansowanych ze środków europejskich a także z tytułu planowanych dochodów własnych 
pochodzących z wpływu podatków i opłat lokalnych oraz ze sprzedaży majątku i innych opłat. Dochody są 
zgodne z dochodami planowanymi w Uchwale Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019r.  
 
Na sprzedaż majątku składają się następujące nieruchomości: 
1. Sprzedaż mieszkań komunalnych na kwotę 100.000,- zł. 
 
Na dochody majątkowe w ramach dotacji wg podpisanych umów składają się: 
1. „Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum Nasielska” – dotacja z NFOŚ w ramach programu POIŚ na 
kwotę 2.035.265,08 zł, 
2.„OZE na terenie Gminy Nasielsk, Leoncin oraz Winnica” dotacja z MJWPU w wysokości 944.676,78 zł. 
 
Dochody na kolejne lata prognozy zaplanowane zostały na podstawie danych z wykonania dochodów 
własnych w poprzednich trzech latach budżetowych a także na podstawie przewidywanych wysokości 
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dotacji i subwencji. Dochody budżetowe w latach 2020-2030 zaplanowano bardzo realistycznie, na 
poziomie dochodów wykonywanych w latach poprzednich mając na względzie konieczność zachowania 
relacji, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. 
 
Dochody budżetu Gminy w latach 2019 - 2030 zaplanowane zostały następująco: 

- 2019r. - dochody ogółem: 82.811.798,86 zł, w tym: dochody bieżące: 79.731.857,- zł, 
dochody majątkowe: 3.079.941,86 zł,  

- 2020r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2021 r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2022r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2023r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2024r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2025r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2026r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2027r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2028r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2029r, - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł, 

- 2030r. - dochody ogółem: 80.000.000,- zł, w tym: dochody bieżące: 80.000.000,- zł. 
 
W latach 2020-2030 nie zaplanowano dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży gminnych 
nieruchomości. 
 
Planowane wielkości wydatków na rok 2019 przyjęto w wysokości określonej w Uchwale Budżetowej na 
2019r. w zakresie wydatków bieżących oraz majątkowych. Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z 
uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji 
wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W następnych latach, ze względu na brak 
określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych przekraczających możliwości własne Gminy, 
założono limit wydatków majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym 
pozyskania zewnętrznego finansowania. 
 
Wydatki bieżące (bez obsługi długu) w 2019 roku zostały zaprognozowane z uwzględnieniem koniecznej 
do wypracowania nadwyżki bieżącej. Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w 
tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na 
stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej 
w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu. 
 
Wydatki budżetu Gminy w latach 2019 - 2030 prezentują się następująco: 

- 2019r. - wydatki ogółem: 92.641.232,82 zł, w tym: wydatki bieżące: 75.088.604,54 zł, wydatki 
majątkowe: 17.552.628,28 zł 

- 2020r. - wydatki ogółem: 76.880.361,- zł, w tym: wydatki bieżące: 69.505.700,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.374.661,-zł. 

- 2021 r.- wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.377.807,- zł 

- 2022r. - wydatki ogółem: 77.977.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.977.807,- zł 

- 2023r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.377.807,- zł 

- 2024r. - wydatki ogółem: 77.377.807,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.377.807,- zł 

- 2025r. - wydatki ogółem: 77.177.809,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.177.809,- zł 
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- 2026r. - wydatki ogółem: 77.751.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.751.690,- zł 

- 2027r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.951.690,- zł 

- 2028r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.951.690,- zł 

- 2029r. - wydatki ogółem: 77.951.690,- zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.951.690,- zł 

- 2030. - wydatki ogółem: 77.951.700,88 zł, w tym: wydatki bieżące: 70.000.000,- zł, wydatki 
majątkowe: 7.951.700,88 zł 
 
W 2019 roku różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 9.829.433,96 zł, 
który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych (obligacji) w 
wysokości 7.000.000,- zł oraz wolnymi środkami w wysokości 2.829.433,96,- zł. Przychody budżetu w 
wysokości 3.519.592,- zł, (wolne środki 3.519.592,- zł) przeznacza się na rozchody w wysokości 
3.519.592,- zł, (spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2.819.592,-zł, 
emisji obligacji w wysokości 700.000,-zł) Obligacje przeznacza się na inwestycje pn. „ Przebudowa ul. 
Leśnej w Nasielsku”, „Przebudowa drogi gminnej w Paulinowie”, „Przebudowa drogi gminnej 
Kędzierzawice - Pianowo - Głodowo - Pniewska Górka – Pniewo”, „Przebudowa ul. Wyszyńskiego w 
Nasielsku”, „”Wykup gruntów na poszerzenie dróg gminnych”, „Rewitalizacja skweru im. Jana Pawła II  w 
Nasielsku”.  
 
W 2019 roku zaplanowano deficyt budżetowy natomiast w pozostałych latach 2020-2030 planuje się 
nadwyżkę budżetową, która przeznaczona zostanie na spłatę zaciągniętych kredytów i pożyczki, w 
następującej wysokości: 2019r.: - 9.829.433,96 zł,2020r.: 3.119.639,-zł,2021r.: 2.622.193,-zł,2022r.: 
2.022.193,-zł,2023r.: 2.622.193,-zł,2024r.: 2.622.193,-zł,2025r.: 2.822.191,-zł,2026r.: 2.248.310,-
zł,2027r.: 2.048.310,-zł,2028r.: 2.048.310,-zł,2029r.: 2.048.310,-zł,2030r.: 2.048.299,12 zł. 
 
Rozchody budżetu Gminy czyli środki przeznaczone na spłatę zaciągniętych przez Gminę kredytów i 
emisję obligacji zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz w oparciu o harmonogramy spłat rat 
oraz wykupu obligacji w latach 2018 - 2030 oraz zaplanowane przychody z tytułu emisji obligacji na 2019 
rok, których spłata nastąpi w latach 2020 - 2030, w tym:w 2019r. w kwocie 3.519.592,- zł,w 2020r w 
kwocie 3.119.639,- zł,w 2021r. w kwocie 2.622.193,- zł,w 2022r. w kwocie 2.022.193,- zł,w 2023r. w 
kwocie 2.622.193,- zł,w 2024r. w kwocie 2.622.193,- zł,w 2025r. w kwocie 2.822.191,-zł,w 2026r. w 
kwocie 2.248.310,-zł,w 2027r. w kwocie 2.048.310,-zł,w 2028r. w kwocie 2.048.310,-zł,w 2029r. w kwocie 
2.048.310,-zł,w 2030r. w kwocie 2.048.299,12 zł. 
 
Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywaną „wartość pieniądza" wysokością 
marży bankowej oraz zgodnie z umowami na podstawie których zaciągnięto zobowiązania. Wydatki na 
obsługę długu w latach 2019- 2030 zaplanowano w sposób następujący:2019r. w wysokości 800.000,- 
zł,2020r. w wysokości 1.273.700,- zł,2021r. w wysokości 1.235.200,- zł,2022r. w wysokości 1.091.600,- 
zł,2023r. w wysokości 948.100,- zł,2024r. w wysokości 804.600,- zł,2025r. w wysokości 656.200,- 
zł,2026r. w wysokości 515.300,- zł,2027r. w wysokości  392.300,- zł,2028r. w wysokości  280.200,- 
zł,2029r. w wysokości  168.100,- zł,2030r. w wysokości  56.000,- zł, 
 
Planowana kwota długu gminy w latach 2019 - 2030 wynosi: wg stanu na 31.12.2019r. w wysokości 
26.272.141,12 zł,wg stanu na 31.12.2020r. w wysokości 23.152.502,12 zł,wg stanu na 31.12.2021r. w 
wysokości 20.530.309,12 zł,wg stanu na 31.12.2022r. w wysokości 18.508.116,12 zł,wg stanu na 
31.12.2023r. w wysokości 15.885.923,12- zł,wg stanu na 31.12.2024r. w wysokości 13.263.730,12- zł,wg 
stanu na 31.12.2025r. w wysokości 10.441.539,12 zł,wg stanu na 31.12.2026r. w wysokości 8.193.229,12 
zł,wg stanu na 31.12.2027r. w wysokości 6.144.919,12 zł,wg stanu na 31.12.2028r. w wysokości 
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4.096.609,12 zł,wg stanu na 31.12.2029r. w wysokości 2.048.299,12 zł,wg stanu na 31.12.2030r. — 
wszystkie zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytów oraz emisji obligacji zostają spłacone. 
 
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy:2019r. - 
dopuszczalny 12,76%, planowany 5,22% (spełnia art.243),2020r. - dopuszczalny 10,12%, planowany 
5,49% (spełnia art.243),2021r. - dopuszczalny 9,23%, planowany 4,82% (spełnia art.243), 2022r. - 
dopuszczalny 10,45%, planowany 3,89% (spełnia art.243),2023r. - dopuszczalny 12,71%, planowany 
4,46% (spełnia art.243),2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),2025r. - 
dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 
3,45% (spełnia art.243),2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),2028r. - 
dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 
2,77% (spełnia art.243),2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,63% (spełnia art.243). 
 
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 
zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 
wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy:w 2019r. - 
dopuszczalny 14,77%, planowany 5,22% (spełnia art.243),w 2020r. – dopuszczalny 12,14%, planowany 
5,49% (spełnia art.243),w 2021r. - dopuszczalny 11,25%, planowany 4,82% (spełnia art.243), w 2022r. - 
dopuszczalny 10,45%, planowany 3,89% (spełnia art.243),w 2023r. - dopuszczalny 12,71%, planowany 
4,46% (spełnia art.243),w 2024r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 4,28% (spełnia art.243),w 2025r. - 
dopuszczalny 12,50%, planowany 4,35% (spełnia art.243),w 2026r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 
3,45% (spełnia art.243),w 2027r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 3,05% (spełnia art.243),w 2028r. - 
dopuszczalny 12,50%, planowany 2,91% (spełnia art.243),w 2029r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 
2,77% (spełnia art.243),w 2030r. - dopuszczalny 12,50%, planowany 2,63% (spełnia art.243). 
 
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Nasielsk zawiera przedsięwzięcia, których realizacja została 
rozpoczęta i jest kontynuowana w latach następnych. 
 
Wykaz przedsięwzięć wieloletniej prognozy finansowej zawiera niżej wymienione przedsięwzięcia: 

1) „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego 
w zakresie e-administracji i geoinformacji” mający na celu zapewnienie e – usług dla mieszkańców gminy. 
Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 25.330,25 zł, limit zobowiązań w 
wysokości 23.027,- zł (2019r. – 23.027,- zł). 

2) „Odbieranie i zagospodarowanie (odzysk lub unieszkodliwienie) odpadów komunalnych z 
nieruchomości położonych na terenie Gminy Nasielsk” mający na celu odbiór odpadów od mieszkańców 
Gminy Nasielsk. Realizacja w latach 2018-2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 5.214.264,32 zł, 
limit zobowiązań w wysokości 2.843.932,16- zł (2019r. - 2.843.932,16 zł). 

3) „Wykup nakładów poniesionych na budowę bloku socjalnego w Chrcynnie ” mająca na celu 
zapewnienie lokali socjalnych dla najuboższych. Realizacja w latach 2017-2019, łączne nakłady finan. w 
wysokości 1.600.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 532.000,- zł (2019r. - 532.000,- zł). 

4) „Wykup działki 103/16 wraz z budynkiem świetlicy wiejskiej” mająca na celu zakup działki pod 
świetlicę wiejską. Realizacja w latach 2017 - 2019, łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, 
limit zobowiązań w wysokości 25.000,- zł (2019r. – 25.000,- zł). 

5) „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 571 w 
Nasielsku” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Realizacja w latach 2018 - 2019, 
łączne nakłady finansowe w wysokości 100.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 100.000,- zł (2019r. – 
100.000,- zł). 

6) „Przebudowa i rozbudowa budynku po byłej szkole w Nunie na Centrum Akceptacji i Aktywizacji 
Społecznej” mający na celu stworzenie miejsca integracji osób niepełnosprawnych. Realizacja w latach 
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2019 - 2020, łączne nakłady finansowe w wysokości 1.871.000,- zł, limit zobowiązań w wysokości 
1.871.000,- zł (2019r. – 651.000,- zł, 2020 – 1.220.000,- zł). 
 

E. Realizacja budżetu obywatelskiego 
 

Wprowadzenie budżetu obywatelskiego jest fakultatywne1i w 2018 roku to rozwiązanie nie było 
stosowane w Nasielsku, wdrożona została natomiast inicjatywa lokalna Gminy Nasielsk. Od kilku lat w 
budżecie gminy wyodrębniane są środki w ramach funduszu sołeckiego.  
 

W 2018 roku wykonane wydatki w ramach funduszu sołeckiego wyniosły 859.752,09 zł, kwota ta 

pozwoliła na zrealizowanie 98 zadań. 

L.p Nazwa sołectwa Nazwa zadania, przedsięwzięcia 
Wartość 
Zadania 

1 Aleksandrowo Remont drogi gminnej 8 331,00 zł 

2 Andzin Remont dróg gminnych 18 892,12 zł 

3 Borkowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 13 899,00 zł 

4 Broninek Remont drogi gminnej 4 353,00 zł 

5 Broninek Zakup ławek i stołów do namiotu na potrzeby wsi Broninek 2 063,59 zł 

6 Broninek Zakup grilla gazowego 1 999,00 zł 

7 Budy Siennickie Odtworzenie istniejącego rowu odwadniającego drogę 
gminną na terenie wsi Budy Siennickie 

13 316,00 zł 

8 Cegielnia Psucka Remont drogi gminnej 3 000,00 zł 

9 Cegielnia Psucka Wymiana stolarki okiennej w świetlicy  11 000,00 zł 

10 Chechnówka Dobudowa oświetlenia ulicznego 4 305,00 zł 

11 Chechnówka Oświetlenie przy parkingu gminnym w Nunie 5 000,00 zł 

12 Chlebiotki Wykonanie wiaty przystankowej  5 000,00 zł 

13 Chlebiotki Montaż lustra na skrzyżowaniu drogi gminnej 1 000,00 zł 

14 Chlebiotki Dobudowa oświetlenia ulicznego 3 690,00 zł 

15 Chrcynno Remont dróg gminnych 12 758,00 zł 

16 Cieksyn Remont drogi gminnej 23 459,00 zł 

17 Czajki Dobudowa oświetlenia ulicznego 1 544,63 zł 

18 Dąbrowa Remont dróg gminnych 7 634,00 zł 

19 Dębinki Zakup kostki na budowę chodnika przy drodze gminnej 16 259,62 zł 

20 Dobra Wola Remont dróg gminnych 7 200,00 zł 

21 Dobra Wola Wyjazd szkoleniowy sołectwa nt. wykorzystania funduszy UE 4 261,00 zł 

22 Głodowo Wielkie Remont dróg gminnych 9 000,00 zł 

23 Jackowo Dworskie Wykonanie wiaty przystankowej  4 000,00 zł 

24 Jackowo Dworskie Budowa szczelnego szamba przy świetlicy wiejskiej 6 888,00 zł 

25 Jackowo Dworskie Zakup tabliczek wskazujących dojazd do posesji 1 769,00 zł 

26 Jackowo Dworskie Montaż tabliczek wskazujących dojazd do posesji  1 000,00 zł 

27 Jackowo Włościańskie Remont wybranych odcinków dróg gminnych sołectwa 
Jackowo Włościańskie 

6 700,00 zł 

28 Jaskółowo Pogłębianie i oczyszczanie rowów przy drodze gminnej 4 000,00 zł 

29 Jaskółowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 9 225,00 zł 

30 Kątne Dobudowa oświetlenia ulicznego 14 145,00 zł 

31 Kędzierzawice Wykonanie przystanku autobusowego 3 000,00 zł 

                                                           
1 Jedynie w gminach, będących miastami na prawach powiatu, utworzenie budżetu obywatelskiego jest 

obowiązkowe. 



22 
 

32 Kędzierzawice Remont dróg gminnych 7 736,00 zł 

33 Konary Zakup kosy spalinowej 3 000,00 zł 

34 Konary Zakup traktorka-kosiarki 7 000,00 zł 

35 Kosewo Dobudowa oświetlenia ulicznego 18 081,00 zł 

36 Krogule Remont drogi gminnej 7 770,00 zł 

37 Krogule Wykonanie wiaty przystankowej oraz wyłożenie kostką 
przystanku 

4 500,00 zł 

38 Krzyczki-Pieniążki Remont drogi gminnej 10 980,00 zł 

39 Krzyczki-Żabiczki Remont drogi gminnej 10 945,00 zł 

40 Krzyczki Szumne Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Krzyczkach 
Pieniążkach 

7 360,00 zł 

41 Lelewo Remont drogi gminnej relacji Czajki-Lelewo 10 600,00 zł 

42 Lelewo Dobudowa oświetlenia ulicznego  1 070,00 zł 

43 Lorcin Remont drogi gminnej 12 305,00 zł 

44 Lubomin Dobudowa oświetlenia ulicznego 11 049,95 zł 

45 Lubominek Dobudowa oświetlenia ulicznego  9 516,00 zł 

46 Malczyn Remont figurki 6 701,00 zł 

47 Malczyn Wykonanie wiaty przystankowej  4 000,00 zł 

48 Mazewo Dworskie A Wykonanie 2 szt. wiat przystankowych 8 000,00 zł 

49 Mazewo Dworskie A Remont dróg gminnych 6 327,00 zł 

50 Mazewo Włościańskie Remont figurki 10 000,00 zł 

51 Mazewo Włościańskie Wykonanie wiaty przystankowej  4 000,00 zł 

52 Miękoszyn Dobudowa oświetlenia ulicznego w Toruniu Dworskim 1 482,00 zł 

53 Miękoszyn Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 
(świetlica ) 

15 167,00 zł 

54 Miękoszynek Remont dróg gminnych 12 375,00 zł 

55 Młodzianowo Remont drogi gminnej 8 366,00 zł 

56 Mogowo Wykonanie oświetlenia na ul. Morgowskiej (dwie oprawy 
oświetleniowe) 

1 476,00 zł 

57 Mogowo Budowa parkingu ogólnodostępnego dla mieszkańców w 
Pieścirogach Starych ul. Kolejowa 

6 000,00 zł 

58 Mogowo Modernizacja drogi gminnej Siennica - Mogowo 27 242,00 zł 

59 Mokrzyce Dworskie Wyznaczenie drogi gminnej poprzez wskazanie granic 1 700,00 zł 

60 Mokrzyce Dworskie Remont drogi gminnej relacji Czajki-Lelewo 6 213,00 zł 

61 Mokrzyce Włościańskie Remont drogi gminnej 2 214,00 zł 

62 Mokrzyce Włościańskie Dobudowa oświetlenia ulicznego 6 457,50 zł 

63 Morgi Remont dróg gminnych 7 792,00 zł 

64 Morgi Wykonanie parkingu na działce nr 223/23 5 000,00 zł 

65 Morgi Montaż i demontaż oświetlenia świątecznego 1 500,00 zł 

66 Nowa Wieś Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 18 126,00 zł 

67 Nowa Wrona Remont drogi gminnej 9 560,00 zł 

68 Nowe Pieścirogi Budowa chodnika ul. Diamentowa 29 930,33 zł 

69 Nowiny Remont drogi gminnej 8 575,00 zł 

70 Nuna Wykonanie chodnika przy drodze gminnej 16 802,00 zł 

71 Paulinowo Remont drogi gminnej 15 860,00 zł 

72 Pianowo Wymiana okien w świetlicy wiejskiej 6 750,00 zł 

73 Pianowo Dobudowa oświetlenia ulicznego 6 500,00 zł 
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74 Pniewo Wykonanie oświetlenia przy dordze gminnej 6 650,84 zł 

75 Pniewska Górka Dobudowa punktów świetlnych 6 888,00 zł 

76 Pniewska Górka Remont drogi gminnej 4 643,00 zł 

77 Popowo Borowe Wykonanie ogrodzenia na dz.nr 97 we wsi Popowo Borowe 14 292,00 zł 

78 Popowo Południe Budowa oświetlenia ulicznego 9 888,63 zł 

79 Popowa Północ Remont drogi gminnej 10 144,00 zł 

80 Psucin Wykonanie progów zwalniających wraz z projektem 
organizacji ruchu na drodze gminnej 

3 000,00 zł 

81 Psucin Remont dróg gminnych 6 544,00 zł 

82 Ruszkowo Wykonanie ogrodzenia świetlicy w Ruszkowie  8 540,00 zł 

83 Siennica Modernizacja drogi gminnej Siennica - Mogowo 18 893,00 zł 

84 Słustowo Remont dróg gminnych 9 969,00 zł 

85 Stare Pieścirogi Budowa chodnika przy drodze gminnej 10 947,00 zł 

86 Stare Pieścirogi Wykonanie parkingu na dz. nr. 223/23 6 000,00 zł 

87 Stare Pieścirogi Zakup materiałów i armatury do łazienek w Zespole Szkół w 
Starych Pieścirogach 

1 952,80 zł 

88 Stare Pieścirogi Remont dróg gminnych 7 000,00 zł 

89 Stare Pieścirogi Wykonanie odwodnienia drogi gminnej ( ul. Wrzosowa) 3 800,00 zł 

90 Stare Pieścirogi Zakup urządzenia treningowego na Skate-Park 3 000,00 zł 

91 Toruń Dworski 2 Remont drogi gminnej 7 516,00 zł 

92 Toruń Dworski 2 Dobudowa oświetlenia ulicznego 742,61 zł 

93 Toruń Dworski Dobudowa oświetlenia ulicznego 11 433,00 zł 

94 Wągrodno Zakup kontenera na potrzeby zebrań wiejskich sołectwa 
(świetlica ) 

10 213,00 zł 

95 Wiktorowo Oświetlenie drogi gminnej we wsi Wiktorowo 9 594,00 zł 

96 Winniki Remont drogi gminnej 8 226,00 zł 

97 Zaborze Wykonanie altany ogrodowej dla mieszkańców wsi na dz.nr 
177 wspólnoty wiejskiej 

13 246,00 zł 

98 Żabiczyn Remont drogi gminnej 11 610,59 zł 

 
 

IV. Informacja o stanie mienia komunalnego 
 

Szczegółowa informacja na temat stanu mienia komunalnego gminy Nasielsk została przedstawiona w 
Załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 53/19 Burmistrza Nasielska z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: 
przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy 
Nasielsk oraz sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Nasielsku, Nasielskiego Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w 
Nasielsku. Poniżej w tabelach przedstawiono najważniejsze informacje dotyczące stanu mienia 
komunalnego.  
 

Tabela 1. Wartość majątku gminy Nasielsk – podsumowanie. 

Lp. Wyszczególnienie Wartość brutto 
majątku na 

koniec 2017r. 

Wartość brutto 
majątku na 

koniec 2018 r. 

Zmiana wartości 

1 2 3 4 5 

Jednostki budżetowe 

1. Majątek trwały 162.772.170,05 176.236.527,05 -5.109.369,52 
+18.573.726,52 
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Instytucje kultury 

2. Majątek trwały 1.283.561,41 1.476.430,42 +192.869,01 

Razem 

3. Majątek trwały razem 164.055.731,46 177.712.957,47 -5.109.369,52 
+18.766.595,53 

Źródło: Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 53/19 Burmistrza Nasielska z dnia 25 marca 2019 roku w sprawie: 
przekazania sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Nasielsk, informacji o stanie mienia Gminy Nasielsk oraz 
sprawozdania z wykonania planu finansowego: Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Nasielsku, Nasielskiego 
Ośrodka Kultury i Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Nasielsku. 
 

Inne niż własność prawa majątkowe: 
- posiadanie: Nasielsk, ul. Warszawska 60 2 lokale o pow. 60 m2, Psucin strażnica OSP, budynek o pow. 
329,8 m2; 
- najem: Mogowo, ul. Sobieskiego 13, dz. O pow. 1.100 m2 oraz budynek o pow. 224 m2. 
 

Dane o dochodach uzyskanych (wpłaconych) w 2018 z tytułu wykonywanych praw własności i innych: 
- czynsz dzierżawny         213.055,52 zł, 
- zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste     141.002,17 zł, 
- czynsz z tytułu najmu mieszkań i zasobów komunalnych   762.821,04 zł, 
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości
          433.053,11 zł. 
 

W 2018 r. zakupiono na rzecz Gminy Nasielsk: 
• działkę o nr ew. 103/16 w Studziankach 
• działki o nr ew. 2160, 2234, 874/15 w  Nasielsku. 
 

W stosunku do działek o nr ew. 22/2 i 22/3 w Budach Siennickich Wojewoda Mazowiecki stwierdził 
nieważność decyzji komunalizacyjnej, z uwagi na to, że przedmiotowe działki zajęte były pod drogę 
powiatową. 
 

W stosunku do dz. o nr ew. 8/6, której właścicielem była Gmina Nasielsk  Sąd Rejonowy w Pułtusku wydał 
postanowienie   o zasiedzeniu na rzecz prywatnej osoby.   
 

Nabyto na rzecz Gminy Nasielsk w trybie art. 98 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce 
nieruchomościami: 
• dz. o nr ew. 195/1 w Cieksynie, 
• dz. o nr ew. 162/43 w Nowych Pieścirogach, 
• dz. o nr ew.  21/1 w Nowinach, 
• dz. o nr ew.  23/6 w Paulinowo. 
 

Nabyto w drodze komunalizacji: 
• dz. o nr ew. 589, 2229, 2429 w Nasielsku 
• dz. o nr ew. 20, 104 w Popowie Borowym. 
 

Nabyto w drodze zasiedzenia: 
• dz. o nr ew. 20/2, 38/2, 39/2, 40/1, 53/2, 55/1, 106/2, 107/4  przeznaczone pod poszerzenie 
drogi w Jackowie Włościańskim,  
• dz. o nr ew. 71/1 w Popowie Borowym.  
 

Sprzedano dz. o nr ew. 98/2 w Żabiczynie. 
 
Zawarto umowy dzierżawy: 
• część dz. o nr ew. 748 w Nasielsku 
• dz. o nr ew. 111/3 i 111/4 w Lubominie. 
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V. Informacja o realizacji polityk, programów i strategii 
 

A. Strategia rozwoju 
 

Strategia Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku jest instrumentem długoterminowej 
polityki kompleksowego i zrównoważonego rozwoju gminy Nasielsk. Określa wizję gminy, jaka ma zostać 
zrealizowana i najważniejsze kierunki działań rozwojowych, zapisane w postaci: celu nadrzędnego, celów 
strategicznych, celów operacyjnych i programów operacyjnych. 
 

Cele rozwoju gminy Nasielsk: 
Cel nadrzędny:  Podniesienie jakości życia i realizacja aspiracji mieszkańców gminy Nasielsk 
Cel strategiczny 1: Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i  wykorzystanie potencjału 
społeczności  gminy 
Cel operacyjny 1.1:  Integracja społeczności gminy i podnoszenie poziomu jej identyfikacji z miejscem 
zamieszkania 
Cel operacyjny 1.2:  Inwestowanie w mieszkańców 
Cel operacyjny 1.3:  Wykorzystanie potencjału seniorów  
Cel operacyjny 1.4:  Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury społecznej  
Cel operacyjny 1.5:  Wykorzystanie potencjału młodzieży 
Cel strategiczny 2: Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów 
Cel operacyjny 2.1:  Bardziej aktywne i efektywne pozyskiwanie funduszy zewnętrznych 
Cel operacyjny 2.2:  Promocja osadnictwa na terenie gminy 
Cel operacyjny 2.3:  Efektywne wykorzystanie zasobów gminy 
Cel strategiczny 3: Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy 
Cel operacyjny 3.1:  Rozwój obszarów inwestycyjnych 
Cel operacyjny 3.2:  Stymulowanie i realizacja działań na rzecz rozwoju gospodarczego i tworzenia 
miejsc pracy 
Cel operacyjny 3.3:  Wykorzystanie walorów turystycznych dla rozwoju gospodarczego gminy 
Cel operacyjny 3.4:  Wykorzystanie potencjału rolnictwa gminy 
Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców, 
inwestorów i turystów 
Cel operacyjny 4.1:  Rozwój i podniesienie jakości infrastruktury technicznej 
Cel operacyjny 4.2:  Rozwój i podniesienie jakości przestrzeni publicznej 
Cel operacyjny 4.3:  Intensyfikacja i podniesienie jakości promocji gminy 
Cel operacyjny 4.4:  Promocja gospodarcza gminy 
 
 

Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy 
Cel operacyjny 5.1:  Podnoszenie jakości kadr samorządowych 
Cel operacyjny 5.2:  Opracowanie i wdrożenie przyjaznych procedur obsługi interesantów 
Cel operacyjny 5.3:  Rozwój dwustronnej komunikacji samorządu z mieszkańcami 
Poniżej na rysunkach zestawione zostały informacje dotyczące zrealizowanych zadań w ramach 
poszczególnych celów strategicznych. 
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Rysunek 11. Cel strategiczny 1: Integracja społeczności, rozwój kapitału ludzkiego i  wykorzystanie potencjału społeczności  
gminy. 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

Rysunek 12. Cel strategiczny 2:Efektywne wykorzystanie wewnętrznych i zewnętrznych zasobów. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Rysunek 13. Cel strategiczny 3:Aktywizacja gospodarcza gminy i tworzenie miejsc pracy. 

Źródło: Opracowanie własne.  
 
Rysunek 14. Cel strategiczny 4: Podniesienie atrakcyjności gminy w oczach mieszkańców, potencjalnych mieszkańców, 
inwestorów i turystów. 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Rysunek 15. Cel strategiczny 5: Zwiększenie efektywności działań samorządu gminy. 

Źródło: Opracowanie własne.  
 

B. Studium uwarunkowań i kierunków przestrzennego zagospodarowania gminy 
 

Zgodnie z Ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U. 2018 
poz. 1945, z późniejszymi zmianami) polityka przestrzenna gminy, w tym lokalne zasady 
zagospodarowania są określane w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy. Określone w studium zasady zagospodarowania są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu 
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk (zmiana) zostało przyjęte Uchwałą nr 
LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 roku.  
 

W kierunkach zagospodarowania przestrzennego określona została struktura funkcjonalno – 
przestrzenna gminy i wyodrębnione zostały cztery strefy funkcjonalno-przestrzenne oraz określone 
główne kierunki zagospodarowania przestrzennego w strefach funkcjonalno– przestrzennych: 

 Strefa A – miejska, strefa intensywnego rozwoju funkcji osadniczo - usługowych i produkcyjnych, w 
oparciu o ukształtowany ośrodek miejski, posiadający korzystne położenie i możliwości rozwoju. 
Obejmuje następujące jednostki osadnicze (lub ich części): miasto Nasielsk oraz sąsiednie – Mazewo 
Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, Mogowo, Siennicę i Pniewo. 

 Działania na tym obszarze powinny zmierzać w kierunku wzmocnienia organizmu miejskiego 
Nasielska jako ośrodka obsługi (również w zakresie przetwórstwa rolno - spożywczego) dla terenów 
wiejskich północnej części powiatu nowodworskiego oraz bazy obsługi ruchu turystycznego.  

 Strefa B - turystyki i wypoczynku, oparta na korzystnych uwarunkowaniach przyrodniczo - 
krajobrazowych rejonu i jego dotychczasowym zainwestowaniu. Obejmuje obszar doliny rzeki Wkry i 
dużych kompleksów leśnych wraz z będącymi w ich bezpośrednim sąsiedztwie rejonami wsi: Cieksyn, 
Andzin, Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Zaborze i Toruń Dworski. 
W Studium założono optymalizację zagospodarowania przestrzennego obszaru dla jego 
wykorzystania na te cele przy pełnej zgodności zagospodarowania z wymogami ochrony środowiska 
przyrodniczego. 

 Strefa C – rolna, o dominującej funkcji rolniczej - w oparciu o potencjał rolniczej przestrzeni 
produkcyjnej o korzystniejszych uwarunkowaniach glebowych. Obejmuje obszary, w trzech 
kompleksach: 

 zachodnim - rejony wsi: Dobra Wola, Borkowo, Nowiny i Nowa Wrona, 
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 środkowo-północnym – rejon począwszy od wsi Studzianki, Mogowo, Dębinki i Lelewo, poprzez 
wsie położone na zachód i północ od miasta (Malczyn, Konary, Winniki oraz Lubomin, Jackowo 
Dworskie), aż po Kędzierzawice i Głodowo Wielkie, 

 wschodnim – rejon od wsi Krzyczki Szumne, Chrcynno, Żabiczyn i Nuna do wschodniej granicy 
gminy. 

Zakłada się wykorzystanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla rozwoju funkcji rolniczej. 

 Strefa D – rolno-leśna, obejmująca pozostały obszar gminy, tj. rejony wsi położonych bezpośrednio 
na zachód od miasta, na południe od miasta, aż do granicy południowej gminy oraz przy północno-
wschodniej granicy miasta, charakteryzujące się mniej korzystnymi uwarunkowaniami glebowymi 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej i większym udziałem powierzchni leśnych i zadrzewionych. 

 

Zgodnie ze Studium wiodącą funkcją tego obszaru będzie rolnictwo (z preferencją dla rolnictwa 
ekologicznego i produkcją żywności o wysokich parametrach jakościowych - tzw. zdrowej żywności) i 
leśnictwo. 
 

W Studium zakłada się, że obszary przewidywane do realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu 
lokalnym będą skoncentrowane na terenie miasta, jednocześnie Studium dopuszcza lokalizację inwestycji 
celu publicznego o znaczeniu lokalnym poza granicami objętymi opracowaniem miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego miasta. 
 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego zalicza do infrastruktury 
transportu lotniczego w województwie lotnisko w Nasielsku (Chrcynnie), wojewódzki plan ustala także 
uzyskanie nowych połączeń z krajowym układem przesyłowym gazu, zwiększających wydajność 
techniczną sytemu poprzez rozbudowę gazociągów wysokiego ciśnienia, w tym w obszarze aglomeracji 
warszawskiej, wskazując przykładowo gazociąg DN 700 Ciechanów - Nasielsk. Według programu 
rządowego Ochrona i konserwacja krajobrazu kulturowego część obszaru gminy powinno się objąć 
ochroną jako nasielski park kulturowy. 
 

Zgodnie ze Studium obowiązkowe jest sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego dla obszarów obiektów handlowych o powierzchni sprzedaży powyżej 2000 m2. Studium 
dopuszcza usytuowanie obszarów przestrzeni publicznych poza granicami objętymi opracowaniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. 
 

Zgodnie ze Studium, obszary, dla których gmina zamierza sporządzić miejscowe plany zagospodarowania 
przestrzennego to: tereny miejscowości, w których występuje największy ruch inwestycyjny; tereny, 
wskazane w Studium pod zabudowę, które obejmuje obowiązek uzyskania zgody na przeznaczenie 
gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne -zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. (z 
późniejszymi zmianami) o ochronie gruntów rolnych i leśnych (obowiązku takiego nie ma w przypadku 
terenów, które już wcześniej uzyskały taką zgodę). 
 

Powierzchnia terenów wskazanych w studium do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego wynosi 1 267 ha. 
 

C. Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
 

WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO Z TERENU 
MIASTA I GMINY NASIELSK: 
1) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca fragment 

wsi Krzyczki Pieniążki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXV/161/96 z dnia 25 
listopada 1996 r. 

2) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca fragment 
wsi Jaskółowo zatwierdzona, Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXIX/192/97 z dnia 3 kwietnia 
1997 r. 
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3) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. zespołu wsi: 
Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona, w rejonie rzek: Wkry, Naruszewki, 
Nasielnej zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/98 z dnia 18 czerwca 
1998 r. 

4) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk fragment wsi: Lubomin, 
Pianowo, Psucin, Cegielnia Psucka, Miękoszynek, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku 
Nr XXIX/204/01 z dnia 3 października 2001 r. 

5) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. fragmentu wsi 
Nuna zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXV/259/02 z dnia 26 czerwca 2002 r. 

6) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk zespołu wsi: Mogowo, Siennica, 
Stare Pieścirogi, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr V/48/03 z dnia 26 luty 2003 r. 

7) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. fragmentu wsi Chrcynno, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XII/89/03 z dnia 31 lipca 2003 r. 

8) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk obejmująca wsie: 
Dębinki, Miękoszyn-Miękoszynek, Studzianki, zatwierdzona Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr 
XVII/117/03 z dnia 13 listopada 2003r. 

9) Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Nasielsk dot. wsi Paulinowo, 
zatwierdzona Uchwała Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XIX/127/03 z dnia 4 grudnia 2003 r. 

10) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Nasielska dot. terenu przy ul. 
Piłsudskiego, zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXVI/167/04 z dnia 29 kwietnia 
2004 r. 

11) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego kompleksu zabudowy mieszkaniowo-usługowej 
w rejonie: ul. Płońskiej, Kościuszki i frag. Wsi Kosewo gm. Nasielsk, zatwierdzony Uchwałą Rady 
Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/315/05 z dnia 21 września 2005 r. dnia 21 września 2005 r. 

12) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego obszaru przy ul. Kolejowej w Nasielsku, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVII/316/05 z dnia 21 września 2005 r. dnia 
21 września 2005 r. 

13) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. terenów we wsi Żabiczyn, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr LI/338/05 z dnia 8 grudnia 2005 r. 

14) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. fragmentu wsi Cieksyn, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr X/66/07 z dnia 6 czerwca 2007 r. z dnia 6 
czerwca 2007 r. 

15) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmującego obszar wsi: Nowe 
Pieścirogi, Stare Pieścirogi, Mogowo (część), Morgi, Mokrzyce Włościańskie, zatwierdzony Uchwałą 
Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXII/218/09 z dnia 29 stycznia 2009 r. dnia 29 stycznia 2009 r. 

16) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, dot. frag. wsi Stare Pieścirogi, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr III/17/10 z dnia 22 grudnia 2010 r. dnia 22 
grudnia 2010 r. 

17) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. części wsi Budy Siennickie, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XVIII/150/12 z dnia 23 luty 2012 r. dnia 23 luty 
2012 r. 

18) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar wsi Andzin, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XXXVIII/273/13 z dnia 26 czerwca 2013 r. 

19) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk, obejmujący obszar wsi Lelewo, 
zatwierdzony Uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XLVI/330/13 z dnia 27 grudnia 2013 r. z dnia 
27 grudnia 2013 r. 

20) Zmiana Miejscowego Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk dot. wsi 
Dębinki, Miękoszyn - Miękoszynek, Studzianki zatwierdzona uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr 
LVIII/406/14 z dnia 30 października 2014 r. 

21) Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Nasielsk obejmujący część wsi Zaborze, 
zatwierdzony uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XV/86/15 z dnia 8 października 2015 r. dnia 8 
października 2015 r. 
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Poniżej w tabeli zestawione zostały Zmienne/wskaźniki charakteryzujące zagospodarowanie 
przestrzenne gminy Nasielsk w 2017 r.  
 
Tabela 2. Zmienne/wskaźniki charakteryzujące zagospodarowanie przestrzenne gminy Nasielsk w 2017 r. 

Lp. Nazwa zmiennej/wskaźnika Jedn. Wartość 

1 plany zagospodarowania przestrzennego ogółem [szt.] 21 

2 plany sporządzone na podstawie ustawy z 2003 r. [szt.] 8 

3 powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami ogółem [ha] 6010 

4 
powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami na podstawie 
ustawy z 2003 r. 

[ha] 1783 

5 
łączna powierzchnia gruntów rolnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nierolnicze 

[ha] 470 

6 
łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nieleśne 

[ha] 580 

7 
udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem 

[%] 29,2 

Źródło: BDL GUS. 
 

D. Gminny program rewitalizacji 
 

Obowiązujący program rewitalizacji został przyjęty Uchwałą Nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 26 października 2017 r. w sprawie zmiany Uchwały nr XVIII/210/16 z dnia 20 października 2016 roku 
w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk. Ustawa o rewitalizacji 
wprowadza do praktyki formalnoprawne zasady dotyczące przygotowania i realizacji procesów 
rewitalizacji obszarów zdegradowanych. Poza zdefiniowaniem kluczowych pojęć, ustawodawca 
ustanowił i ujednolicił dowolnie dotąd pojmowany przez samorządy proces przygotowania programu 
rewitalizacji i koordynowania podejmowanych działań. Ustawa reguluje również zawartość i tryb 
powstawania gminnego programu rewitalizacji, wskazując interesariuszy podejmowanych procesów 
rewitalizacji. Szczególne miejsce w zasadach ogólnych poświęcone zostało zasadom uspołecznienia 
procesu rewitalizacji i partycypacji społecznej na każdym etapie podejmowanych działań. Ustawa daje 
samorządom dodatkowe instrumenty planowania przestrzennego dla obszarów zdegradowanych w 
postaci wprowadzenia Specjalnej Strefy Rewitalizacji oraz miejscowego planu rewitalizacji. Gminny 
Program Rewitalizacji dla Gminy Nasielsk zgodny jest z założeniami Ustawy w zakresie realizacji zasad 
ogólnych, przewidzianych zasad i form konsultacji społecznych, wyznaczenia obszaru priorytetowego, 
obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji oraz wymaganej struktury i zawartości Programu2.  
 

Wyznaczone w programie obszary rewitalizacji: 
1. Obszar Zdegradowany (OZ) gminy Nasielsk składa się z 6 miejscowości: Krogule, Lubomin, 
Nasielsk, Stare Pieścirogi, Popowo Północ, Wiktorowo. Łącznie powierzchnia OZ zajmuje 12,91 % 
powierzchni całej gminy, a zamieszkiwany jest przez 8 750 mieszkańców, co stanowi 44,7 % populacji 
gminy.  
2. Na podstawie przeprowadzonej pogłębionej analizy wskaźnikowej obszarów zdegradowanych, a 
także uwzględniając przestrzenną lokalizację problemów na obszarze uznano, iż Obszar 1 uznany zostanie 
za obszar rewitalizacji. Obszar ten to centrum miasta, które stanowi jednocześnie centrum gminy. 
Zamieszkuje go 18,52% mieszkańców gminy (3627 osób) i obejmuje on teren 0,63% powierzchni gminy 
(129,5 ha). Charakteryzuje go przeciętnie wyższa niż dla obszaru gminy wielkość wybranych do analizy 
wskaźników. 
 

W programie wskazane zostały następujące kierunki działań:  
1. LISTA PROJEKTÓW GŁÓWNYCH 

                                                           
2 Na podstawie załącznika do Uchwały Nr XLI/319/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 października 2017 r. 
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- Zadanie 1. Projekt „Pakiet Startowy - poradnictwo konstruowania ścieżki zawodowej i kariery 
nasielskich Gimnazjalistów”;  
- Zadanie 2. Projekt „W kierunku rozwoju.com- rozwijanie kompetencji posługiwania się językiem obcym 
oraz kompetencji cyfrowych wśród osób dorosłych”; 
- Zadanie 3. „Równe szanse w edukacji dla nasielskiej najmłodszej generacji - rozwój kompetencji 
kluczowych uczniów szkół podstawowych Gminy Nasielsk”; 
- Zadanie 4. Kształtowanie tożsamości lokalnej - pobudzenie przedsiębiorczości i postaw obywatelskich 
(Stworzenie Regionalnego Centrum Kulturalno-Biznesowego); 
- Zadanie 5. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego poprzez ograniczenie 
negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni publicznych (Stworzenie przyjaznej przestrzeni miejskiej 
w centrum Nasielska); 
- Zadanie 6. Poprawa jakości życia i promowanie włączenia społecznego poprzez ograniczenie 
negatywnego wpływu zaniedbanych przestrzeni publicznych (Stworzenie przestrzeni rekreacyjnej przy ul. 
Kościuszki w Nasielsku);  
- Zadanie 7.Poprawa dostępności lokalnego potencjału kulturalnego poprzez rozbudowę infrastruktury 
kulturalnej; 
Zadanie 8. Kształtowanie właściwych postaw prozdrowotnych i unikania zachowań ryzykownych poprzez 
stworzenie miejsc aktywnego wypoczynku zielonych. 
2. LISTA PROJEKTÓW DODATKOWYCH 
Zadanie 9. Aktywizacja i integracja społeczności lokalnej poprzez stworzenie warunków do aktywności i 
rozwoju kultury fizycznej (Stworzenie strefy sportowejaktywności i rozwoju kultury fizycznej); 
Zadanie 10. Stworzenie Świetlicy Socjoterapeutycznej w Nasielsku (koncepcja zmiany sposoby 
użytkowania budynku "Dom Nauczyciela" z funkcji mieszkalnej na usługowa w zakresie kulturalno-
oświatowym). 

 

E. Program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
 

Program został przyjęty Uchwałą Nr L/352/14 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 lutego 2014 roku w 
sprawie uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk 
na lata 2014- 2019. 
 

Celem wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Nasielsk na lata 2014 – 
2019 jest:  
1) zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych najuboższych mieszkańców Gminy Nasielsk,  
2) poprawa warunków zamieszkiwania najemców mieszkaniowego zasobu Gminy Nasielsk,  
3) racjonalne gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Nasielsk. 
 

Realizacja celów określonych w Programie nastąpi w szczególności poprzez:  
1) zmniejszanie niedoboru lokali socjalnych i komunalnych poprzez:  

a) budownictwo komunalne,  
b) wynajem przez Gminę lokali od innych podmiotów,  

2) poprawę stanu technicznego mieszkaniowego zasobu Gminy poprzez  zmniejszanie kosztów 
utrzymania zasobu mieszkaniowego oraz racjonalną gospodarkę remontową,  
3) pozyskiwanie środków publicznych pochodzących z Unii Europejskiej i Banku Gospodarstwa 
Krajowego, oraz z uzyskanych pożyczek i kredytów na realizację przedsięwzięć związanych z 
budownictwem mieszkaniowym,  
4) efektywne zarządzanie mieszkaniowym zasobem Gminy poprzez racjonalizację  gospodarki czynszowej 
oraz stopniowe urealnienie  czynszu, a także stosowanie obniżek dla rodzin o niskich dochodach.  
 

Zasób mieszkaniowy Gminy Nasielsk na dzień 31.12.2018 r. składa się z 231 lokali mieszkalnych(80 lokali 
w budynkach stanowiących 100% własność Gminy oraz 151 lokali w budynkach Wspólnot 
Mieszkaniowych) o łącznej pow. 8 283,23 m2. W skład w/w lokali  wchodzi 12 lokali socjalnych. W 2018 
roku w budynkach wykonano na podstawie powierzenia wykonania prace remontowe na łączną kwotę 
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55 912,00 zł.W 2018 r.  sprzedano 6 lokali mieszkalnych (5 wykupów dokonanych przez lokatorów oraz 1 
zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta XLV/367/18 z dn. 1.03.2018 r.).  
 

Zapotrzebowanie na lokale mieszkalne według stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku - liczba złożonych 
wniosków dotyczących przydziału mieszkania - 63 w tym:  

 lokale mieszkalne  - 43, 

 lokale socjalne  - 15, 

 lokale do zamian  - 5. 
 

Gmina odzyskuje lokale w ramach posiadanego zasobu, poprzez eksmisje, zgony, wyprowadzenie się 
najemcy, przeznaczając je na realizację potrzeb mieszkaniowych. Odzyskane w ten sposób lokale 
charakteryzują się obniżonym standardem, wymagają remontów o znacznych nakładach, bądź nie 
spełniają wymogów technicznych dla lokalu mieszkalnego. Odzyskiwane lokale przeznaczane są na:  
- zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych osób osiągających niskie dochody,  
- lokale socjalne dla osób znajdujących się w niedostatku,  
- realizację wyroków sądowych orzekających eksmisję z uprawnieniem do lokalu socjalnego, 
- dostarczanie lokali w wyniku zamian,  
- dostarczanie tymczasowych pomieszczeń.  
 

F. Ewidencja zabytków 
 

Tabela 3. Wykaz obiektów ujętych w Gminnej ewidencji zabytków dla gminy Nasielsk. 

Lp. Nazwa obiektu Lokalizacja 

1. Dom drewniany Nasielsk, ul. Folwark 17 

2. Dom murowany Nasielsk, ul. Folwark 19 

3. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 14 

4. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 22 

5. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościelna 6 

6. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościuszki 2 

7. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościuszki 30 

8. Cmentarz Żydowski Nasielsk, ul. Kwiatowa 

9. Dom murowany Nasielsk, ul. Młynarska 15 

10. Dom drewniany Nasielsk, ul. Młynarska 28 

11. Dom murowany Nasielsk, ul. Młynarska 9 

12. Dom murowany Nasielsk, ul. P.O.W. 25 

13. Dom murowany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 33 

14. Dom murowany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 35 

15. Dom murowany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 2 

16. Dom murowany Nasielsk, ul. Rynek 21 

17. Dom murowany Nasielsk, ul. Rynek 7 

18. Dom murowany Nasielsk, ul. Składowa 1 

19. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 1 

20. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 9 

21. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 3 

22. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 1 

23. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 16 

24. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 18 

25. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 2 

26. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 68 

27. Dwór z zespołu dworsko - parkowego Chrcynno 
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28. Park z zespołu dworsko - parkowego Chrcynno 

29. Zespół dworsko-parkowy: dwór, park Chrcynno 

30. Kościół parafialny p.w. Św. Doroty Cieksyn 

31. Park Cieksyn 

32. Park Czajki 

33. Park Głodowo Wielkie 

34. Dwór z zespołu podworskiego Kosewo 

35. Park z zespołu podworskiego Kosewo 

36. Zespół podworski: dwór, park Kosewo 

37. Budynek szkoły Krzyczki Szumne 

38. Wiatrak Krzyczki Szumne 

39. Dwór z zespołu podworskiego Lelewo  

40. Park z zespołu podworskiego Lelewo 

41. Stajnia z zespołu podworskiego Lelewo 

42. Stodoła z zespołu podworskiego Lelewo 

43. Zespół podworski: dwór, park, stodoła, stajnia Lelewo  

44. Park Lubomin 

45. Cmentarz parafialny Nasielsk 

46. Cmentarz wojenny Nasielsk 

47. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 13 

48. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 6 

59. Kamienica  Nasielsk, ul. Kilińskiego 8 

50. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 9 

51. Dom Nasielsk, ul. Kościelna 19 

52. Dom Nasielsk, ul. Kościelna 24 

53. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 21 

54. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 24 

55. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 3 

56. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 4/6 

57. Dom Nasielsk, ul. P.O.W. 3 

58. Dom Nasielsk, ul. P.O.W. 5 

59. Park Siennica, gm. Nasielsk 

60. Dom Nasielsk, ul. Piłsudskiego 17 

61. Dom Nasielsk, ul. Piłsudskiego 6 

62. Dom Nasielsk, ul. Rynek 10 

63. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 1/2 

64. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 19 

65. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 22 

66. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 17/18 

67. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 27 

68. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 3 

69. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 30/31 

70. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 35/36 

71. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 4 

72. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 5/6 

73. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 8 
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74. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 9 

75. Budynek Szkoły Nasielsk, ul. Staszica 1 

76. Brama przy kościele farnym Św. Wojciecha Nasielsk 

77. Kiosk przykościelny Nasielsk 

78. Kościół farny p.w.  Św. Wojciecha Nasielsk 

79. Park przykościelny Nasielsk 

80. Plebania przy budynku kościoła Nasielsk 

81. Dom nauczyciela Nasielsk, ul. Staszica 1A 

82. Transformator Nasielsk, ul. Warszawska 

83. Dom Nasielsk, ul. Warszawska 36 

84. Pałacyk Pianowo Daczki 

85. Park Pianowo Daczki 

86. Kapliczka przydrożna Popowo Borowe 

87. Kapliczka przydrożna Siennica 

88. Kapliczka przydrożna Zaborze 

Źródło: Stronawww.nasielsk.pl.  
 

G. Program ochrony środowiska 
 

W celu realizacji Polityki ekologicznej Państwa na podstawie art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz.799 z póź. zm.), na organy wykonawcze województwa, 
powiatu i gminy nałożono obowiązek opracowania programów ochrony środowiska.Na stronie 
http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=428 dostępny jest dokument Program ochrony środowiska dla gminy 
Nasielsk opracowany w 2017r. Zgodnie z art. 18 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska, organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport z wykonania programu ochrony 
środowiska, który przedstawia radzie gminy. 
 

W ostatnim sporządzonym raporcie z realizacji „Programu ochrony środowiska dla Gminy Nasielsk” 
zestawione zostały działania podjęte w latach 2016-2017 w zakresie ochrony środowiska na terenie 
gminy Nasielsk. Raport został opracowany na podstawie danych i informacji uzyskanych od jednostek, 
które były wskazane w Programie jako jednostki odpowiedzialne za realizację celów ekologicznych 
wyznaczonych w programie ochrony środowiska:  
- Urzędu Miejskiego w Nasielsku (Wydziałów Urzędu),  
- Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku. 
 

Szczegółowa informacja na temat zadań zrealizowanych w 2018 r. przedstawiona została w rozdziale IX - 
Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku). 
 

H. Strategia rozwiązywania problemów społecznych 
 

Strategię Rozwiązywania Problemów Społecznych dla gminy Nasielsk przyjęto na pięć lat (2018-2022), co 
ułatwi władzom gminy formułowanie zadań do realizacji w ramach funduszy strukturalnych Unii 
Europejskiej. Strategia posiada ścisłą korelację z kluczowymi dokumentami planistycznymi na szczeblu 
lokalnym. Ostateczny kształt strategii został wypracowany z uwzględnieniem zwrotnych uwag i 
komentarzy reprezentantów społeczności lokalnej, co stanowiło podstawę do wypracowania finalnych 
rekomendacji dla lokalnej polityki społecznej. 
 

Strategia rozwiązywania problemów społecznej powstała w celu rozszerzenia form pracy socjalnej oraz 
współpracy podejmowanej przez samorząd z różnymi instytucjami i organizacjami pozarządowymi 
działającymi w obszarze polityki społecznej. 
 

http://www.nasielsk.pl/
http://umnasielsk.bip.org.pl/?tree=428
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Celem strategii jest określenie kierunków działań zmierzających do łagodzenia skutków dominujących 
problemów społecznych oraz sformułowanie zadań programowych i ich realizacja. Cel ten 
uszczegółowiony został przez sześć celów strategicznych i przypisane do nich cele operacyjne: 
1. Działania mające na celu redukowanie ubóstwa - w tym głównie aktywizacja świadczeniobiorców 
pomocy społecznej 
2. Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego osób bezrobotnych 
• Ograniczanie zjawiska bezrobocia wśród młodzieży 
• Zwiększanie zatrudnienia wśród kobiet 
• Wspieranie osób w wieku 50+ na rynku pracy 
• Zapobieganie wykluczeniu społecznemu osób długotrwale bezrobotnych 
• Aktywizacja zawodowa osób niepełnosprawnych 
3. Wspieranie kompetencji opiekuńczo-wychowawczych i warunków funkcjonowania rodzin 
• Podniesienie świadomości opiekuńczo-wychowawczej rodziny 
• Zapobieganie niedostosowaniu społecznemu 
• Wzmocnienie relacji rodzinnych poprzez prawidłowe spędzanie wolnego czasu 
4. Budowa sytemu wsparcia dla osób niepełnosprawnych i starszych. 
• Wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w społeczności lokalnej 
• Ułatwienie funkcjonowania w środowisku Gminnym osób starszych 
5. Przeciwdziałania problemom uzależnień ze szczególnym uwzględnieniem dzieci i młodzieży szkolnej 
• Przeciwdziałanie i profilaktyka rozwiązywania problemów alkoholowych 
• Ograniczenia zjawiska narkomanii 
• Podnoszenie kwalifikacji kadry nauczycielskiej w zakresie działań profilaktycznych 
• Rozwój modelu zdrowego stylu życia wśród mieszkańców 
6. Rozwijanie współpracy między różnymi aktorami społeczności lokalnej w celu wspólnego 
rozwiązywania problemów społecznych - cele realizowany głównie poprzez rozwój partnerstwa i 
współpracy. 
 

Realizacja zapisów Strategii pozwoli, w istniejących uwarunkowaniach społeczno-gospodarczych gminy 
Nasielsk, na stopniowe minimalizowanie źródeł zagrożenia bezpieczeństwa socjalnego, a w przyszłości na 
wyeliminowanie tych zagrożeń. Gminie zaś pozwoli na ograniczenie wydatków na szeroko rozumianą 
pomoc społeczną i skierowanie większej ilości środków na modernizację i rozwój. Realizacja strategii 
wymaga zaangażowania całej wspólnoty. Polityka społeczna Unii Europejskiej opiera swoje założenia na 
działaniach związanych z polepszeniem warunków życia, pracy i kształcenia, a wreszcie stworzeniem 
systemu zabezpieczenia społecznego. Z uwagi na przystąpienie naszego kraju do tej struktury społeczno-
gospodarczej jest rzeczą oczywistą i zrozumiałą, że właśnie te wartości i zasady stanowią fundament 
budowy dokumentu wskazującego lokalne problemy społeczne i metody ich rozwiązywania. 
 

I. Gminny program wspierania rodziny 
 

Program, który realizowany był w 2018 r. został przyjęty na podstawie art. 176 pkt 1 ustawy z dnia 9 
czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,Uchwałą Nr XVIII/113/15 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania 
Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2018.  
 

Koordynowanie  Programu powierzono Miejskiemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej w Nasielsku. 
 

Gminny program wspierania rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2016-2019 jest kontynuacją 
wcześniejszych programów realizowanych w gminie od 2013 roku. Program będzie także kontynuowany 
w roku bieżącym i latach przyszłych, od styczni br. realizowany jest bowiem kolejny Gminny Program 
Wspierania Rodziny w Gminie Nasielsk na lata 2019-2021. 
 

Pomimo poprawy sytuacji na rynku pracy ważną kwestią społeczną gminy Nasielsk, jak również całego 
powiatu nowodworskiego nadal pozostaje bezrobocie. W roku 2017 pomoc finansową z powodu 
bezrobocia Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku przyznał 154 rodzinom, natomiast w roku 
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2018 ta liczba uległa zmniejszeniu. W rodzinach częstym problemem jest długotrwałe bezrobocie, które 
uniemożliwia aktywne i świadome uczestniczenie w życiu społecznym. Czasami dochodzi do zjawiska, 
które można określić jako dziedziczenie bezrobocia. Bezrobotni rodzice nie są w stanie zapewnić 
dzieciom odpowiedniego wykształcenia. Bezrobotni rodzice często przekazują im własny wzorzec 
zachowania; bezradność, poczucie niemożności zmieniania swojego życia.  
 

Wśród osób ubiegających się o wsparcie w ramach ustawy o pomocy społecznej, bezrobocie pozostaje 
jednym z głównych powodów przyznania pomocy finansowej. W 2017r. kwestia bezrobocia dotyczyła 
154 rodzin. Inne powody to m.in. ubóstwo, niepełnosprawność, długotrwała choroba, potrzeba ochrona 
macierzyństwa, wielodzietności. Natomiast w 2018 roku z powodu bezrobocia przyznano pomoc 
finansową 108 rodzinom.  
 

Z danych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsku od stycznia do grudnia 2017r. oraz od 
stycznia do grudnia 2018r. udzielono wsparcia:  
- w 2017r. 610 rodzin na podstawie ustawy o pomocy społecznej, w 2018r. 530 rodzinom  
- w 2017r. 238 dzieciom ze 142 rodzin, w 2018 r. 194 dzieciom z 77 rodzin, – na podstawie ustawy o 
ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” (dożywianie dzieci w 
szkołach),   
- w 2017r. 131 rodzinom, na podstawie ustawy o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa 
w zakresie dożywiania” (zasiłki celowe na zakup żywności), w 2018r. 104 rodzinom,  
- w 2017r. 1798 rodzinom, w 2018r. 1664 rodzinom – na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych,  
- w 2017r. 1772 rodzinom natomiast w 2018r., 1631 rodzinom – świadczenie wychowawcze na dzieci,  
- w 2017r. 194 osoby uprawnione – na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do 
alimentów, natomiast w 2018r. 140 osób,  
- w 2017r. wydano125 decyzji przyznających na podstawie ustawy o dodatkach mieszkaniowych, 
natomiast w roku 2018 wydano 106 decyzji przyznających  
- w 2017r. 227 dzieci uprawnionych do stypendium socjalnego, natomiast w 2018r. 150 dzieci 
uprawnionych z 92 rodzin. 
 

Na koniec 2017 r. 15 dzieci z terenu gminy Nasielsk przebywało w rodzinach zastępczych, natomiast 7 
dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Natomiast na koniec roku 2018 16 dzieci 
przebywało w rodzinach zastępczych, 7 w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. 
 

Głównym założeniem programu jest tworzenie warunków sprzyjających wspieraniu rodziny i jej 
prawidłowego funkcjonowania. Celami szczegółowymi programu są wspieranie rodziny w wychowywaniu 
dziecka oraz w pełnieniu funkcji opiekuńczej i wychowawczej, praca z rodziną w celu zapobiegania 
sytuacji kryzysowych, zapewnienie bezpieczeństwa dziecku i rodzinie. 
 

J. Program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii 
 

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania 
Narkomanii na 2018 rok tworzył lokalną strategię w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji szkód 
społecznych i indywidualnych wynikających z używania alkoholu i narkotyków oraz innych zagrożeń i 
uzależnień. Ustanowiony został Uchwałą Nr XLII/338/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 
2017r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2018 rok. Realizację zadań z zakresu ochrony zdrowia 
nakłada na samorządy gmin art. 7 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. 
poz. 506), a zadania własne gminy wynikają bezpośrednio z art. 4 ustawy z dnia 26 października 1982r. o 
wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2018r., poz. 2137z późn. zm.). 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi wykonywane były poprzez odpowiednie 
kształtowanie polityki społecznej, w szczególności: 
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 tworzenie warunków sprzyjających realizacji potrzeb, których zaspokajanie motywuje do 
powstrzymania się od spożywania alkoholu, 

 działalność wychowawczą i informacyjną, 

 ograniczanie dostępności alkoholu, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych od alkoholu, 

 zapobieganie negatywnym następstwom nadużywania alkoholu i ich usuwanie.  
 

Program zawierał również zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii, zawarte w 
ustawie z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2018r. poz.1030 z późn. zm.). 
 

Zadania w zakresie przeciwdziałania narkomanii wykonywane były przez odpowiednie kształtowanie 
polityki społecznej, gospodarczej, oświatowo-wychowawczej i zdrowotnej, w szczególności przez: 

 działalność wychowawczą, edukacyjną, informacyjną i zapobiegawczą, 

 leczenie, rehabilitację i reintegrację osób uzależnionych, 

 ograniczanie szkód zdrowotnych i społecznych, 

 nadzór nad substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii,  

 zwalczanie niedozwolonego obrotu, wytwarzania, przetwarzania, przerobu i posiadania substancji, 
których używanie może prowadzić do narkomanii. 

 

Sposoby realizacji zadań zawartych w Programie dostosowane były do potrzeb lokalnych i możliwości 
prowadzenia określonych działań w oparciu o posiadane zasoby instytucjonalne i osobowe. 
 

Budowanie spójnej strategii przeciwdziałania problemom uzależnień w Gminie Nasielsk opierało się na 
systemowości i konsekwentnym wdrażaniu działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych 
we współpracy z różnymi środowiskami prowadzącymi zadania w tym zakresie. Działania te 
odzwierciedlał Program, który w sposób kompleksowy podejmował problemy z obszaru uzależnień od 
napojów alkoholowych i środków psychoaktywnych oraz przemocy związanej z uzależnieniem. 
 

Celem głównym Programu było ograniczanie zdrowotnych i społecznych skutków wynikających z 
nadużywania napojów alkoholowych oraz używania innych środków psychoaktywnych poprzez 
podnoszenie poziomu wiedzy i świadomości mieszkańców gminy Nasielsk oraz prowadzenie 
skoordynowanych działań profilaktycznych, terapeutycznych i rehabilitacyjnych we współpracy z innymi 
instytucjami. 
 

Jednym z założeń Programu było zintegrowanie działań różnych instytucji. W jego realizacji uczestniczyli 
przede wszystkim: Urząd Miejski w Nasielsku, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Nasielsku, Zespół 
Interdyscyplinarny ds. Przeciwdziałania Przemocy, Poradnia Terapii Uzależnień w Nasielsku, Komisariat 
Policji w Nasielsku, Sąd Rejonowy w Pułtusku Wydział Rodzinny i Nieletnich z siedzibą w Pułtusku, 
placówki oświatowe, organizacje pozarządowe itp. 
 

Na realizację Programu wydatkowano środki w kwocie 340 867,86 zł pochodzące z opłat za korzystanie 
podmiotów gospodarczych z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. Gminny Program Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2018 realizowany 
był zgodnie z zaplanowanymi zadaniami. 
 

K. Program współpracy z organizacjami pozarządowymi 
 

Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XLII/337/17 Rady 
Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 listopada 2017r. w sprawie: przyjęcia „Programu Współpracy Gminy 
Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2018”. 
 

Szczegółowa informacja na temat zagadnień związanych z realizacja programu w 2018 r. przedstawiona 
została w Rozdziale IX -  Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku). 
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VI. Realizacja uchwał Rady Miejskiej 
 

A. Omówienie ogólne 
 

W 2018 r. Rada Miejska w Nasielsku podjęła 102 uchwały. Z tego 87 zrealizowanych, a z pozostałych 15: 
• 4 uchwały to uchwały Intencyjne, 
• 3 uchwały w trakcie realizacji (2 w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego, 1 w sprawie zbycia 

nieruchomości), 
• 3 uchwały realizowane zgodnie z okresem jakiego dotyczy przyjęta strategia lub program (dotyczą 

przyjęcia: Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nasielsk na lata 2018-2022, 
Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacji pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019, Gminnego Programu Profilaktyki i 
rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok,  

• 2 uchwały realizowane zgodnie z okresem obowiązywania rządowego programu (dotyczą: przyjęcia 
gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole" na lata 2019-2023, podwyższenia 
kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania pomocy w zakresie dożywiania oraz 
odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia 
rzeczowego w postaci produktów żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu 
"Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023),  

• 1 uchwała będzie realizowana do 30 czerwca 2019 r. – dotyczy ustalenia wykazu wydatków 
niewygasających roku 2018,  

• 2 uchwały niewykonane: Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 
2018 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą – uchylona Uchwałą Nr L/404/18 i 1 Uchwała Nr L/404/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z 
dnia 30 lipca 2018r. w sprawie uchylenia Uchwały Nr XLIX/394/18 w sprawie wyrażenia zgody na 
zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą – zaskarżona. 

 

B. Zestawienie szczegółowe 
 

Tabela 4. Realizacja uchwał Rady Miejskiej w Nasielsku w 2018 roku. 

Lp. Uchwała Realizacja 

1. Uchwała Nr XLIV/352/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Nasielsk na 
prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół prowadzonych na terenie Gminy 
Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i 
wykorzystania 

Zrealizowana 

2. Uchwała Nr XLIV/353/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

3. Uchwała Nr XLIV/354/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r. 

Zrealizowana 

4. Uchwała Nr XLIV/355/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Nasielska 

Zrealizowana 

5. Uchwała Nr XLIV/356/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Nasielsku na rok 2018 

Zrealizowana 

6. Uchwała Nr XLIV/357/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 18 stycznia 2018 roku w 
sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nasielsku na 
2018 rok 

Zrealizowana 

7. Uchwała Nr XLV/358/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

8. Uchwała Nr XLV/359/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r. 

Zrealizowana 

9. Uchwała Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w Zrealizowana 
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sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich granic, 
numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

10. Uchwała Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia ich 
numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowana 

11. Uchwała Nr XLV/362/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi 
opiekunami 

Zrealizowana 

12. Uchwała Nr XLV/363/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie 
pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz specjalności i 
form kształcenia, na które dofinansowanie będzie przyznawane w 2018 roku, a 
także określenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli 
zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest 
Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

13. Uchwała Nr XLV/364/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie zasad obniżania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dla 
dyrektorów szkół, oraz ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin 
zajęć pedagogów, psychologów, logopedów zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach prowadzonych przez Gminę Nasielsk 

Zrealizowana 

14. Uchwała Nr XLV/365/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie zrzeczenia się odszkodowania za nieruchomości przyjęte pod rozbudowę 
drogi wojewódzkiej nr 571 na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką na 632 

Zrealizowana 

15. Uchwała Nr XLV/366/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 874/15 

Zrealizowana 

16. Uchwała Nr XLV/367/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 

Zrealizowana 

17. Uchwała Nr XLV/368/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie zbycia nieruchomości 

W trakcie realizacji 

18. Uchwała Nr XLV/369/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie uchylenia uchwały w sprawie sprzedaży lokali mieszkalnych 

Zrealizowana 

19. Uchwała Nr XLV/370/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ulicy 

Zrealizowana 

20. Uchwała Nr XLVI/371/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk  

Zrealizowana 

21. Uchwała Nr XLVI/372/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r. 

Zrealizowana 

22. Uchwała Nr XLVI/373/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta 

Zrealizowana 

23. Uchwała Nr XLVI/374/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Nasielsku 

Zrealizowana 

24. Uchwała Nr XLVI/375/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą 

Zrealizowana 

25. Uchwała Nr XLVI/376/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania 
bezdomności zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku 

Zrealizowana 

26. Uchwała Nr XLVI/377/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie stanowiska Rady Miejskiej w Nasielsku dotyczącego poparcia stanowiska 
Rady Gminy Suchożebry wyrażonego uchwałą w sprawie podjęcia radykalnych 
działań w celu ograniczenia rozpowszechniania się na dalsze obszary naszego kraju 

Intencyjna 
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Afrykańskiego Pomoru Świń 

27. Uchwała Nr XLVI/378/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 marca 2018 roku w 
sprawie uzgodnienia projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
zmieniającej rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Zrealizowana 

28. Uchwała Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk 

Zrealizowana 

29. Uchwała Nr XLVII/380/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 2018 roku 
w sprawie wyrażenia woli utworzenia ścieżki rowerowo-pieszej 

Intencyjna 

30. Uchwała Nr XLVIII/381/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 maja 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok 

Zrealizowana 

31. Uchwała Nr XLIX/382/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budżetu Gminy za 2017 rok 

Zrealizowana 

32. Uchwała Nr XLIX/383/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie udzielenia Burmistrzowi Nasielska absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu za 2017 rok 

Zrealizowana 

33. Uchwała Nr XLIX/384/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Samodzielnego Publicznego 
Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku za 2017 rok 

Zrealizowana 

34. Uchwała Nr XLIX/385/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie  przyjęcia raportu o sytuacji ekonomiczno-finansowej Samodzielnego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Nasielsku 

Zrealizowana 

35. Uchwała Nr XLIX/386/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

36. Uchwała Nr XLIX/387/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok 

Zrealizowana 

37. Uchwała Nr XLIX/388/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Nasielsk 
na lata 2018-2022 

Realizowana cały 
czas z uwagi na 

okres  
obowiązywania 

Strategii 

38. Uchwała Nr XLIX/389/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie nadania nazwy ronda na terenie miasta Nasielsk 

Zrealizowana 

39. Uchwała Nr XLIX/390/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i 
przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Nasielsk 

Zrealizowana 

40. Uchwała Nr XLIX/391/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie ustalenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości 
opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i 
oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę 
Nasielsk 

Zrealizowana 

41. Uchwała Nr XLIX/392/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości położonej w mieście Nasielsku 
oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz.nr 2160 i 2234 

Zrealizowana 

42. Uchwała Nr XLIX/393/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą 

Zrealizowana 

43. Uchwała Nr XLIX/394/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym 
dzierżawcą 

Niewykonana – 
uchylona Uchwałą  

Nr L/404/18 
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44. Uchwała Nr XLIX/395/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku 
zmieniająca Uchwałę nr XLV/376/18 z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie przyjęcia 
Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności 
zwierząt na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku 

Zrealizowana 

45. Uchwała Nr XLIX/396/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie poparcia działań dotyczących rozwoju Mazowieckiego Portu Lotniczego 
Warszawa-Modlin 

Intencyjna 

46. Uchwała Nr XLIX/397/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/360/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 
2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 
granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 

Zrealizowana 

47. Uchwała Nr XLIX/398/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Nr XLV/361/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 1 marca 
2018 r. w sprawie podziału Gminy Nasielsk na stałe obwody głosowania, ustalenia 
ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowana 

48. Uchwała Nr XLIX/399/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie ustalenia "Regulaminu korzystania ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku" 
oraz ustalenia opłat za korzystanie ze Stadionu 

Zrealizowana 

49. Uchwala NR XLIX/400/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie budowy Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Jaskółowie 

Intencyjna 

50. Uchwała Nr XLIX/401/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 21 czerwca 2018 roku w 
sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Nasielska 

Zrealizowana 

51. Uchwała Nr L/402/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Nasielsk 

Zrealizowana 

52. Uchwała Nr L/403/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
przyjęcia projektu "Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na 
terenie miasta i gminy Nasielsk" 

Zrealizowana 

53. Uchwała Nr L/404/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
uchylenia Uchwały Nr XLIX/394/18 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej 
umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą 

Niewykonana – 
zaskarżona 

54. Uchwała Nr L/405/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych 

Zrealizowana 

55. Uchwała Nr L/406/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 
terenie Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

56. Uchwała Nr L/407/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 30 lipca 2018r. w sprawie 
zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 kwietnia 
2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk 

Zrealizowana 

57. Uchwała Nr LI/408/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

58. Uchwała Nr LI/409/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r. 

Zrealizowana 

59. Uchwała Nr LI/410/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu z dotychczasowym 
najemcą 

Zrealizowana 

60. Uchwała Nr LI/411/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie wyrażenia zgody na zniesienie współwłasności zabudowanej nieruchomości 
położonej w obrębie miasta Nasielska, oznaczonej w ewidencji gruntów jako dz. nr 
741/3 poprzez ustanowienie odrębnej własności lokali i pomieszczeń przynależnych 
do tych lokali 

Zrealizowana 
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61. Uchwała Nr LI/412/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie nadania nazwy ulicy 

Zrealizowana 

62. Uchwała Nr LI/413/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do rad gmin, rad 
powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach 
wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, zarządzonych na dzień 21 października 
2018 roku 

Zrealizowana 

63. Uchwała Nr LI/414/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. 
zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z 
budżetu Gminy Nasielsk na prowadzenie niepublicznych przedszkoli, szkół 
prowadzonych na terenie Gminy Nasielsk oraz trybu przeprowadzania kontroli 
prawidłowości ich pobrania i wykorzystania 

Zrealizowana 

64. Uchwała Nr LI/415/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. 
zmieniająca uchwałę Nr XXIII/155/16 z dnia 23 czerwca 2018 roku w sprawie 
ustalenia wysokości opłat za pobyt dziecka w Żłobku, prowadzony przez Gminę 
Nasielsk oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie 

Zrealizowana 

65. Uchwała Nr LI/416/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 12 września 2018 r. w 
sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 
kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk 

Zrealizowana 

66. Uchwała Nr LV/417/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych 

Zrealizowana 

67. Uchwała Nr LV/418 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie przyjęcia "Programu Współpracy Gminy Nasielsk z organizacji 
pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na rok 2019" 

Realizowana cały 
czas z uwagi na 

okres  
obowiązywania 

programu 

68. Uchwała Nr LV/419/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2019 rok" 

Realizowana cały 
czas z uwagi na 

okres  
obowiązywania 

programu 

69. Uchwała Nr LV/420/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie rozpatrzenia skargi na dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Nasielsku 

Zrealizowana 

70. Uchwała Nr LV/421/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku 
zmieniająca Uchwałę Nr XXXV/275/17 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 kwietnia 
2017 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

71. Uchwała Nr LV/422/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie wykonania obywatelskiej inicjatywy uchwałodawczej 

Zrealizowana 

72. Uchwała Nr LV/423/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku 
zmieniająca uchwałę w sprawie wskazania miejsca realizacji obowiązku szkolnego 
uczniom oddziałów klas III i VI kończących klasę trzecią i szóstą w latach 2016/2017-
2018/2019 

Zrealizowana 

73. Uchwała Nr LV/424/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok 

Zrealizowana 

74. Uchwała Nr I/1/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 

Zrealizowana 

75. Uchwała Nr I/2/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 

Zrealizowana 

76. Uchwała Nr I/3/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Budżetu i Finansów 

Zrealizowana 
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77. Uchwała Nr I/4/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Infrastruktury i Porządku Publicznego 

Zrealizowana 

78. Uchwała Nr I/5/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Rolnictwa 

Zrealizowana 

79. chwała Nr I/6/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Gospodarki komunalnej i Ochrony Środowiska 

Zrealizowana 

80. Uchwała Nr I/7/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury i Sportu 

Zrealizowana 

81. Uchwała Nr I/8/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołanie Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej 

Zrealizowana 

82. Uchwała Nr I/9/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Rewizyjnej 

Zrealizowana 

83. Uchwała Nr I/10/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 22 listopada 2018 roku w 
sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji 

Zrealizowana 

84. Uchwała Nr II/11/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2019 rok 

Zrealizowana 

85. Uchwała Nr II/12/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie obniżenia ceny skupu żyta przyjmowanej do celów wymiaru podatku 
rolnego w obszarze gminy Nasielsk w 2019 r. 

Zrealizowana 

86. Uchwała Nr II/13/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych 

Zrealizowana 

87. Uchwała Nr II/14/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 r. 

Zrealizowana 

88. Uchwała Nr II/15/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 

W trakcie realizacji 

89. Uchwała Nr II/16/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 29 listopada 2018 roku w 
sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego 

W trakcie realizacji 

90. Uchwała Nr III/17/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

91. Uchwała Nr III/18/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2019 rok 

Zrealizowana 

92. Uchwała Nr III/19/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia gminnego wieloletniego programu osłonowego "Posiłek w szkole" 
na lata 2019-2023 

Realizowana  
od 2019r. zgodnie  

z okresem 
obowiązywania 

rządowego 
programu 

93. Uchwała Nr III/20/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania 
pomocy w zakresie dożywiania oraz odstąpienia od zwrotu wydatków w zakresie 
dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów 
żywnościowych w ramach wieloletniego rządowego programu "Posiłek w szkole i w 
domu" na lata 2019-2023 

Realizowana  
od 2019r. zgodnie  

z okresem 
obowiązywania 

rządowego 
programu 

94. Uchwała Nr III/21/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie warunków udzielania bonifikaty od opłaty wnoszonej jednorazowo za 
przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 
mieszkaniowe stanowiące własność Gminy Nasielsk w prawo własności tych 
gruntów 

Zrealizowana 

95. Uchwała Nr III/22/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Nasielsk 

Zrealizowana 

96. Uchwała Nr III/23/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie przyjęcia projektu "Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 

Zrealizowana 
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na terenie miasta i gminy Nasielsk" 

97. Uchwała Nr III/24/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsk 

Zrealizowana 

98. Uchwała Nr III/25/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Nasielsku 

Zrealizowana 

99. Uchwała Nr III/26/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie ustalenia zasad na jakich sołtysom będzie przysługiwać dieta 

Zrealizowana 

100. Uchwała Nr III/27/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Nasielsk na 2018 rok 

Zrealizowana 

101. Uchwała Nr III/28/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających roku 2018 

Realizacja  
do 30 czerwca 

2019 r. 

102. Uchwała Nr III/29/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 27 grudnia 2018 roku w 
sprawie zmiany uchwały Nr XLVII/379/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 26 
kwietnia 2018 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Jaskółowo, gm. Nasielsk 

Zrealizowana 

Źródło: Dokumentacja Rady Miejskiej 
 

VII. Współpraca z innymi społecznościami samorządowymi 
 

W ramach współpracy gminy Nasielsk z innymi społecznościami samorządowymi podpisane zostało 
Porozumienie o zawarciu Partnerstwa lokalnego na rzecz ożywienia społeczno-gospodarczego i 
aktywizacji nowodworskiego rynku pracy – 19.04.2018r.  
 

Porozumienie zostało podpisane przez Burmistrzów i Wójtów miast i gmin Powiatu Nowodworskiego, 
Powiatową Radę Rynku Pracy, Powiat Nowodworski i Publiczne Służby Zatrudnienia.  
 

Główną rolą Partnerstwa jest inicjowanie i pobudzanie lokalnych środowisk, lokalnych liderów oraz 
mieszkańców do udziału w spotkaniach w ramach Partnerstwa Lokalnego oraz do szerzenie i przyłączanie 
się w realizację celów/przedsięwzięć jakie zostaną uzgodnione/podjęte podczas spotkań. Głównie chodzi 
o działania na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego 
 

VIII. Inne istotne działania Burmistrza 
 

Polityka informacyjna Gminy realizowana jest na bieżąco przez wszystkie wydziały Urzędu. Głównymi 
narzędziami informacyjnymi są: strona internetowa – www.nasielsk.pl, strona na facebooku, czasopismo 
samorządu lokalnego „Życie Nasielska”, Biuletyn Informacji Publicznej, konsultacje społeczne, spotkania 
Burmistrza i Radnych z mieszkańcami, system powiadomień SMS. 
 

Gminna Rada Sportu 
Aktualny skład osobowy GRS (Zarządzenie Nr 13/18 z dn. 23.01.2018r.):  
1. Marek Prusinowski (Przewodniczący GRS) 
2. Tomasz Czajkowski (Zastępca Przewodniczącego) 
3. Artur Gąsecki (Sekretarz) 
4. Mariusz Kraszewski  
5. Dariusz Kordowski  
Liczba posiedzeń w 2018 r.:  
1.04.01.2018r. godz. 15.00 
2. 26.02.2018r. godz. 15.00 
3. 11.06.2018r. godz. 15.00 
Podczas w/w posiedzeń Gminna Rada Sportu podejmowała m.in. poniższe zagadnienia:  
1.Omawiano otwarte konkursy ofert z zakresu wspierania kultury fizycznej i sportu oraz otwartego 
konkursu ofert z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu  
z programem profilaktyki uzależnień na rok 2018. 
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2. Omawiano kwestie dotyczące budowy hali sportowej w Budach Siennickich (łącznie z wizytą w hali). 
3. Ustalono stawki opłat za korzystanie ze Stadionu Miejskiego w Nasielsku. 
 

Rada Społeczna SPZOZ w Nasielsku 
Członkowie Rady Społecznej SPZOZ 2018: 
1. Burmistrz Nasielska –  Bogdan Ruszkowski, 
2. Sekretarz Nasielska – Marek Maluchnik, 
3. Przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego – Marek Ostaszewski, 
4. Przedstawiciel wybrany przez Radę – Dariusz Kordowski, 
5. Przedstawiciel wybrany przez Radę – Andrzej Malon, 
6. Przedstawiciel wybrany przez Radę – Antoni Kalinowski, 
7. Przedstawiciel wybrany przez Radę – Dariusz Sawicki. 
W 2018 roku Rada Społeczna SPZOZ spotkała się dwa razy. 
Data: 28.05.2018 
Zostały podjęte 3 uchwały Rady: 
• Uchwała w sprawie przedstawienia opinii do sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego 
SPZOZ za rok 2017, 
• Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian planu finansowego SPZOZ na 2018 rok, 
• Uchwała w sprawie wyrażenia opinii do zmian wprowadzonych do Regulaminu Organizacyjnego SPZOZ 
w Nasielsku. 
Data: 27.12.2018 
Zostały podjęte 2 uchwały: 
• Uchwała w sprawie zaopiniowania zmian planu finansowego SPZOZ na 2018 rok. 
• Uchwała w sprawie zaopiniowania planu finansowego SPZOZ na 2019 rok. 
 

Senioralna strategia miasta i gminy Nasielsk na lata 2015-2020 
CT(ZiR)1. Zwiększenie dostępu do bezpłatnej opieki lekarskiej i profilaktyki zdrowotnej mieszkańców 
gminy Nasielsk w wieku 60+: 
Działania w zakresie przekazywania informacji o badaniach w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej 
i Facebooku. 
 

CT(ZiR)3. Zwiększenie świadomości seniorów i seniorek z gminy Nasielsk na temat wpływu i rodzaju 
aktywności fizycznej na ich zdrowie 
W ramach realizacji zadania publicznego współfinansowanego przez tut. Urząd nasielski UTW organizuje 
imprezy sportowo-rekreacyjne dla seniorów.  
Kalendarz cyklicznych imprez kulturalnych widnieje na stronie internetowej Gminy. 
Nowymi kanałami komunikacji jest newsletter SMS oraz strona na Facebooku. 
 

CT(EiK)3. Wzrost partycypacyjność nasielskich seniorów/ek w kształtowaniu oferty edukacyjnej i 
kulturalnej 
Co roku uchwalany jest przez Radę Miejską program współpracy z organizacjami pozarządowymi. W 
ramach tego organizowane są konkursy. (tryb konkursowy i poza konkursowy). 
Urząd Miejski przynajmniej raz do roku organizuje szkolenie dla organizacji pozarządowych.  
W 2018 roku uzyskaliśmy wsparcie na działania szkoleniowe dla mieszkańców zwiększające ich 
kompetencje w ramach programu „Ja w internecie”, w tym m.in. dla seniorów. Szkolenia są prowadzone 
w 2019 roku. 
 

CT(SO)1. Zwiększenie wiedzy na temat możliwości działań w sferze obywatelskiej 
Do końca września każdego roku można składać do Urzędu wnioski w ramach inicjatywy lokalnej.  
W Gminie Nasielsk działa Nasielsku Uniwersytet III Wieku oraz Klub Senior +. 
Na stronie Urzędu – www.nasielsk.pl istnieje zakładka dotycząca organizacji pozarządowych.  
Seniorzy korzystają z sali Urzędu na spotkania w ramach UTW. 
 

CT(SO)2. Wzrost partycypacyjność seniorów/ek w obszarze obywatelskim 

http://www.nasielsk.pl/
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W 2018 rozpoczęto prace nad Nasielską Kartą Seniora. W 2019 roku został uchwalony program 
„Nasielska Karta Seniora” i obecnie Karta jest już wydawana. Na dzień sporządzenia raportu wydano 
ponad 300 kart. 
Seniorzy uczestniczą w organizowanych przez Gminę uroczystościach. Warto tu choćby wymienić 
„Zdrową Majówkę”. 
Na stronie Urzędu jest możliwość oglądania sesji na żywo, jak również późniejsze odtworzenie z 
archiwum sesji. 
System e-maili do Burmistrza funkcjonuje poprzez zakładkę na stronie Urzędu – „Zadaj pytanie 
Burmistrzowi”. 
 

IX. Część analityczna (efekty działań prowadzonych w 2018 roku) 
 

A. Oświata i edukacja 
 

W Szkole Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 3 Maja w Nasielsku w ramach realizacji celu operacyjnego 1.2 
– Inwestowanie w mieszkańców,  zadania 1.2.5. dotyczącego utworzonych UKS przy szkołach w gminie 
ich działalności funkcjonował Uczniowski Klub Sportowy „POLONEZ”. Klub realizuje swoje cele statutowe, 
tj. planowanie i organizowanie pozalekcyjnego życia sportowego uczniów w oparciu o możliwości 
obiektowe i sprzętowe szkoły oraz pomoc organizacyjną i materialną rodziców i sympatyków Klubu, 
angażowanie wszystkich uczniów do różnorodnych form aktywności ruchowej, uczestniczenie w 
imprezach sportowych organizowanych na obszarze działania samorządu terytorialnego i poza nim, 
organizowanie zajęć sportowych dla uczniów szkoły w celu wszechstronnego rozwoju ich sprawności 
fizycznej i umysłowej ze szczególnym uwzględnieniem funkcji zdrowotnych, organizowanie uczniom 
wszystkich klas różnorodnych form współzawodnictwa sportowego, kształtowanie pozytywnych cech 
charakteru i osobowości poprzez uczestnictwo w realizacji zadań sportowych Klubu.  UKS „POLONEZ” 
utrzymuje się z dotacji przekazywanych przez jednostkę samorządu terytorialnego na zadania zlecone 
oraz z darowizn. Klub nie prowadzi działalności gospodarczej. W roku 2018 Klub otrzymał dotację na 
organizację zajęć sportowo – szkoleniowych z piłki nożnej. W zajęciach tych uczestniczyło 22 uczniów 
szkoły. Oprócz tego, nauczyciele zgodnie z harmonogramem prowadzili nieodpłatnie zajęcia dla uczniów 
z piłki ręcznej, piłki siatkowej oraz zajęcia rekreacyjne. W zajęciach tych uczestniczyło około 55 uczniów. 
 

W Szkole Podstawowej nr 2 im. Stefana Starzyńskiego w Nasielsku działa Uczniowski Klub Sportowy 
„Sokół”. W 2018 roku klub zrzeszał 96 członków w tym 80 uczniów. 
 

Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku:  
• kontynuacja działalności  Muzeum Ziemi Nasielskiej ; w 2018 roku udostępniona była wystawa 

„Nasielsk w średniowieczu”, którą odwiedziło 756 osób ( seniorzy, osoby prywatne, dzieci i młodzież 
ze szkół z terenu miasta i gminy Nasielsk); 

• organizowanie lekcji bibliotecznych, konkursów, spotkań autorskich, włączenie się do akcji Cała 
Polska czyta Dzieciom przy ścisłej współpracy z seniorami zrzeszonymi  w Nasielskim Uniwersytecie 
Trzeciego Wieku; organizacja „Lata w Mieście” i „Zimy w Mieście”; rajdów rowerowych dla 
wszystkich grup wiekowych (w 2018 r. 6 rajdów); współpraca z Poradnią Psychologiczno-
Pedagogiczną; 

• przy bibliotece działa Lokalne Centrum Kompetencji –sala wyposażona w 5 stanowisk 
komputerowych z bezpłatnym dostępem do Internetu funkcjonująca  w godzinach pracy biblioteki 
dla wszystkich grup wiekowych (dzieci, młodzież , dorośli , seniorzy). 

 

B. Polityka społeczna 
 

W 2018 roku  Gmina Nasielsk utrzymała miejsce spotkań dla osób 60+.Klub Senior+ zapewnia miejsce 
spotkań dla osób 60+. W klubie organizowane są zajęcia aktywizujące seniorów do aktywnego stylu życia. 
Pogadanki na temat zdrowego żywienia zapewniają wzrost wiedzy i świadomości na temat  zdrowego 
stylu życia. 
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Spotkania z przedstawicielami Komisariatu Policji w Nasielsku były organizowane w celu ostrzegania 
seniorów przed zagrożeniami wyłudzeń, oszustw i innych przestępstw, na które narażone są osoby 60+. 
W Klubie Senior + organizowane są spotkania z młodszymi pokoleniami(współpraca między-
pokoleniowa). MOPS w Nasielsku podpisał porozumienia z nasielskimi szkołami określające zasady 
współpracy w zakresie pełnienia świadczeń wolontarystycznych. Porozumienia na świadczenie 
wolontariatu podpisano również z seniorami. 
 

W miesiącach letnich organizowane  pikniki, wycieczki krajoznawcze oraz spotkania z seniorami z innych 
klubów i domów pomocy społecznej, integrują środowisko senioralne.  
 

W 2018 roku pracownicy MOPS w Nasielsku uczestniczyli w  23 szkoleniach podnoszących ich wiedzę i 
kompetencje. 
 

Zatrudniony w MOPS w Nasielsku asystent rodziny pracował z 19 rodzinami przeżywającymi trudności w 
wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych.   
 

MOPS w Nasielsku wdrożył zalecenia wynikające z analizy „Raportu wstępnego z wdrożenia Konwencji 
ONZ o prawach osób niepełnosprawnych w Gminie Nasielsk”. 
 

Realizacja Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania 
narkomanii w 2018  roku: 
 

Zadanie 1.Zwiększanie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych i 
zagrożonych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków, innych substancji psychoaktywnych. 
1) Motywowanie osób uzależnionych do rozpoczęcia procesu leczenia i wyjścia z uzależnienia oraz 

kierowanie tych osób do odpowiednich poradni i instytucji. Wezwanych na posiedzenia Miejsko 
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych było 39 osób. 

2) Koordynowanie na poziomie Gminy działań podmiotów realizujących zadania w zakresie profilaktyki i 
terapii uzależnień. 

3) Wspieranie działań placówek lecznictwa odwykowego tj. Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku 
poprzez dofinansowanie 2 superwizji klinicznych, koszt 1500,00 zł 

 
Zadanie 2.Udzielenie rodzinom, w których występują problemy związane z używaniem alkoholu, 
narkotyków i innych substancji psychoaktywnych, pomocy psychospołecznej i prawnej. 
1) Działanie Punktu Konsultacyjnego, w którym osoby uzależnione lub ich rodziny mogą uzyskać 

informacje, jak podjąć leczenie, jak motywować do leczenia, jak zobowiązać do leczenia. Punkt 
Konsultacyjny został utworzony Zarządzeniem Nr 45/12 Burmistrza Nasielska z dnia 2 kwietnia 
2012r.  

W punkcie Konsultacyjnym dyżurowali: 
• certyfikowany terapeuta, wieloletni Pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych – 4 

godziny w tygodniu, koszt 13200,00 zł; 
• psycholog który pomaga również osobom skierowanym przez Zespół Interdyscyplinarny ds. 

Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie – 3 godziny w tygodniu, koszt 11 520,00 zł; 
• pedagog-terapeuta – 2 godziny w tygodniu, koszt 4560,00 zł. 

 

Zadanie 3. Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej, edukacyjnej oraz szkoleniowej w 
zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla 
dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych. 
1) Organizacja lokalnych oraz udział w ogólnopolskich kampaniach w zakresie problematyki uzależnień i 

przemocy w rodzinie, w tym prowadzenie edukacji w zakresie wiedzy i szkodliwości substancji 
uzależniających. 

Gmina Nasielsk uczestniczyła w kampaniach ogólnopolskich: 
a. „Postaw na rodzinę!” – kampania miała na celu m. in. uświadomienie rodzicom i dzieciom jak 

ważna jest rola rodziny w życiu człowieka. Ukazywała, że wyrażanie odpowiednich słów oraz 



49 
 

kontrolowanie emocji wpływa na wychowanie dzieci i młodzieży oraz zapobiega popadaniu w 
uzależnienia. Koszt kampanii 2 460,00 zł. 

b. „Wakacje bez alkoholu” – kampania miała na celu uświadomienie dzieciom i dorosłym jakie 
zagrożenia niesie za sobą nadużywanie alkoholu oraz używanie substancji psychoaktywnych 
podczas wakacyjnych przygód. Koszt kampanii 1 230,00 zł. 

c. „Przeciw pijanym kierowcom!” – kampania miała na celu uświadomienie młodzieży i dorosłym 
jak poważne mogą być skutki nietrzeźwości podczas kierowania pojazdami. Skłaniała do 
reagowania w kryzysowych sytuacjach. Koszt kampanii 2 460,00 zł. 

d. „#Nierozerwalni” – kampania społeczna adresowana do rodziców dzieci w wieku 
przedszkolnym i szkolnym. Jej celem było pokazanie, że więzi rodzinne są kluczowe dla 
prawidłowego rozwoju i funkcjonowania najmłodszych. Kampania bezpłatna.  

2) Szkoły z terenu Gminy realizowały działania edukacyjne w zakresie profilaktyki uzależnień i pomocy 
adresowane do uczniów - w szkołach odbywały się warsztaty, spektakle i programy profilaktyczne – 
odbyło się 41 spotkań, koszt 19 761,00 zł. 

3) Prowadzenie stałego monitoringu i diagnozowanie problemów uzależnień występujących na terenie 
Gminy. Urząd Miejski w Nasielsku współpracuje ze stowarzyszeniami, placówkami oraz specjalistami z 
zakresu profilaktyki uzależnień, otrzymując szczegółowe informacje na temat form pomocy udzielanej 
mieszkańcom, liczby osób z niej korzystających oraz rodzaju problemów, z jakimi się zgłaszają. Jest to 
jeden z czynników przygotowywania ofert na kolejne lata. 

4) Informowanie lokalnej społeczności o podjętych działaniach w zakresie profilaktyki, prowadzenie 
konsultacji społecznych itp. 

5) Kolonie letnie dla dzieci i młodzieży. 
Zlecona została w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie organizacja 12 dniowego wyjazdu + dojazd dla 50 osób - dzieci i młodzieży 
w wieku 6-24 lat do Murzasichle. Wyjazd odbył się podczas wakacji. Program zawierał działania 
profilaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży w różnym wieku. Przeznaczona kwota 40 
000,00 zł. 
6) Organizacja 3 konkursów profilaktycznych, zakup nagród, organizacja zajęć podczas ferii i wakacji w 

szkołach, rajdów rowerowych w Miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku oraz dnia 
dziecka i mikołajek. Koszt realizacji zadań: 24 419,59 zł. 

7) Realizacja spotkań z zakresu profilaktyki uzależnień połączonych z obchodami Święta Niepodległości 
w miejsko- Gminnej Bibliotece Publicznej w Nasielsku. Koszt: 800,00 zł. 

8) Dofinansowanie spotkań wigilijnych organizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 
Stowarzyszenie Artystyczno- Społeczne „SKAFANDER” oraz Koło Pomocy Dzieciom 
Niepełnosprawnym Ruchowo.  Koszt 5 249.97 zł. 

9) Stoiska profilaktyczne podczas uroczystości i festynów np. podczas Zdrowej Majówki, koszt 710,57 
zł. 

10) Dofinansowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży organizowanych przez organizacje pozarządowe 
oraz szkoły. W wyjazdach tych duży nacisk położony został na ukazywanie społecznie 
akceptowanych sposobów na życie, ze szczególnym wskazaniem na demoralizujący wpływ używek – 
skorzystało ok. 140 osób, koszt 9 216,00 zł. 

11) Dofinansowanie szkoleń z elementami profilaktyki dla Rad Pedagogicznych –odbyło się 1 szkolenie. 
Koszt 225,00 zł. 

12) Dofinansowanie warsztatów z elementami profilaktyki dla rodziców uczniów z terenu Gminy 
Nasielsk –odbyły się 3 spotkania. Koszt 1025,00 zł.  

 

Zadanie 4. Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu 
problemów uzależnień. 
1) Stworzenie możliwości dzieciom, młodzieży i dorosłym spędzania czasu wolnego poprzez uprawianie 

sportu, udział w imprezach i zajęciach rekreacyjno-sportowych: 
a) zlecona została w ramach otwartego konkursu ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie organizacja zajęć sportowych w następujących dyscyplinach: piłka 
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nożna. Program zawierał działania profilaktyczne dostosowane do potrzeb dzieci i młodzieży w 
różnym wieku. Przeznaczona kwota 66 390,00 zł; 

b) poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez MLKS Żbik Nasielsk. Kwota dofinansowania 
10 000,00 zł; 

c) poprzez dofinansowanie zajęć prowadzonych przez UKS Junior z Cieksyna . Kwota dofinansowania  
4 000,00 zł. 

2. Dofinansowanie  projektu Stowarzyszenia VOX MUSICORUM „Wakacje z muzyką z elementami 
profilaktyki przeciwdziałania uzależnieniom” – 8 000,00 zł 

3. Dofinansowanie projektu Fundacji „Bądźmy Razem” z Nasielska „Wspieranie aktywności seniorów 
poprzez prowadzenie działalności kulturalnej, edukacyjnej oraz integracyjnej w Nasielskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku”. Koszt dofinansowania 20 000,00 zł. 

4. Dofinansowanie rekolekcji dla młodzieży organizowanych przez Parafię Rzymskokatolicką p.w. św. 
Rocha w Cieksynie. Koszt: 1 600,00 zł. 

5. Zakup odblasków w celu poprawienia bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów z terenu Gminy 
Nasielsk. Koszt: 15 789,15 zł. 

6. Zakup kalendarzy zawierających treści z zakresu profilaktyki uzależnień. Koszt: 13 436,52 zł. 
7. Zakup telewizorów przemysłowych dedykowanych edukacji mieszkańców Gminy w zakresie skutków 

nadużywania alkoholu i substancji psychoaktywnych. Koszt: 7 016,00 zł. 
8. Wsparcie Klubu AA Keja działającego na terenie Gminy poprzez dofinansowanie wyjazdów na 

pielgrzymki trzeźwościowe (autokarowe do Lichenia i Częstochowy), 2 wyjazdy, koszt 4 000,00 zł.  
9. Zorganizowanie szkolenia dla przedstawicieli organizacji pozarządowych z zakresu udzielania i 

rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Koszt. 750,00 
zł.  

10. Zorganizowanie szkoleń z zakresu sprzedaży napojów alkoholowych oraz wydawania zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych. Koszt 1584,10 zł.  

 

Zadanie 5.Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 
Miejsko-Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Nasielsku została powołania 
Zarządzeniem Nr 127/18 Burmistrza Nasielska z dnia 10 września 2018r. Do zadań Komisji w 
szczególności należy: 
a. inicjowanie działań w zakresie realizacji zadań własnych gminy związanych z profilaktyką i 

rozwiązywaniem problemów alkoholowych, 
b. podejmowanie czynności zmierzających do zobowiązania przez sąd osoby uzależnionej do leczenia w 

zakładzie lecznictwa odwykowego, 
c. opiniowanie wydawania zezwoleń na sprzedaż lub podawanie napojów alkoholowych – zgodność 

lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady Miejskiej, 
d. kontrola przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż lub podawanie 

napojów alkoholowych. 
Komisja składa się z 6 członków. Są to osoby o różnych uzupełniających się kompetencjach, które są 
wykorzystywane w pracy Komisji, są to m. in.: Dyrektor MOPS, policjant, przedstawiciel Urzędu 
Miejskiego, Kierownik Poradni Terapii Uzależnień. 
Do Komisji wpływały wnioski w sprawie skierowania na przymusowe leczenie osób nadużywających 
alkoholu. Wnioski wpływały od najbliższej rodziny, sąsiadów, Sądu Rejonowego, Prokuratury, MOPS, 
Komisariatu Policji, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy. W sumie w 2018 roku 
wpłynęły 52 wnioski. Komisja odbyła 13 posiedzeń, na których motywowała osoby nadużywające 
alkoholu do podjęcia leczenia dobrowolnego. Osoby, które wyraziły zgodę na dobrowolne leczenie, 
kierowane były do Poradni Terapii Uzależnień w Nasielsku, natomiast sprawy osób, które nie zgłosiły się 
na wezwania Komisji lub nie wyraziły zgody na dobrowolne leczenie lub je przerwały, zostały skierowane 
do Sądu Rejonowego w Pułtuski III Wydział Rodzinny i Nieletnich, celem zdiagnozowania przez biegłych 
oraz wydania postanowienia o przymusowym leczeniu odwykowym.  
W wyniku prac Komisji w 2018 roku podjęto następujące decyzje: 
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a. 12 wniosków skierowano do Sądu Rejonowego Wydział Rodzinny i Nieletnich o wszczęcie 
postępowania w sprawie zastosowania obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu na podstawie 
art. 26 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, 

b. 12 wniosków skierowano do biegłego sądowego w celu wydania opinii w przedmiocie uzależnienia od 
alkoholu. 

Komisja współpracowała z wieloma instytucjami: sądami, Policją, ośrodkami pomocy społecznej, 
Zespołami Interdyscyplinarnymi, Poradnią Terapii Uzależnień, Prokuraturą itp. 
W 2018 roku zostały sfinansowane następujące potrzeby Komisji: 
1) wynagrodzenie członków Komisji oraz obsługa pracy Komisji – 27 300,00zł, 
2) pokrycie kosztów sądowych oraz opinii biegłych dotyczących wniosków skierowanych przez Komisję 

do sądu w sprawie zobowiązania osób uzależnionych od alkoholu na przymusowe leczenie, koszt 
5245,24 zł. 

3) w celu realizacji zadań Komisji zostały zakupione artykuły oraz urządzenia do obsługi zadań Komisji –
13 950,01zł. 

4) pokrycie kosztów szkolenia dla członków Komisji – 2400,00 zł. 
 

Zadanie 6.Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów określonych w art. 13 i 15 
ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz występowanie przed sądem w 
charakterze oskarżyciela publicznego. 
Komisja wydała 9 postanowień w sprawie wydania pozytywnej opinii o zgodności lokalizacji punktu 
sprzedaży napojów alkoholowych z Uchwałą Nr LV/417/2018 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 
listopada 2018r. w sprawie  ustalenia zasad usytuowania na terenie Gminy Nasielsk miejsc sprzedaży i 
podawania napojów alkoholowych. 
 

C. Kultura 
 

Poniżej w tabeli zostały zestawione zadania wynikające z realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju 
Gminy Nasielsk do 2020 roku zrealizowane w zakresie kultury.  
 

Tabela 5. Zadania wynikające z realizacji Strategii zrównoważonego rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku zrealizowane w 
zakresie kultury. 

Cel operacyjny 1.1 Zadanie 1.1.5. 

Działania Siły i środki Cel 

Działalność kina „Niwa” – cały rok (od 
środy do niedzieli) 
„Teatr Smyka” – cykl przedstawień 
teatralnych dla dzieci i rodziców - ; 
Spotkania z Filharmonią – cały rok – 10 
spotkań; 
„Kino Letnie” – kino plenerowe - 3 seanse, 
„Dzień Dziecka” – impreza plenerowa na 
terenie SP nr 2, 
WOŚP – akcja społeczna (styczeń), 
 
 
Szlachetna Paczka – akcja społeczna 
(grudzień), 
Koncerty muzyczne w NOK 
 
Koncerty patriotyczne: 
Występ artystów Opery Narodowej  
 
„Raduj się Matko Polsko!” – Warszawski 
Chór Międzyuczelniany  

obsługa pracownicy NOK; 
 
10 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
4 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
 
3 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
 
3 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
udostępnienie lokalu - NOK, 
obsługa pracownicy NOK; 
udostępnienie lokalu - NOK, 
obsługa pracownicy NOK; 
przygotowanie gazety Życie 
Nasielska – pracownicy NOK; 
25 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
 
14 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
 
6 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 

Integracja 
społeczna – 
rozwój oferty 
imprez 
integracyjnych 
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Cel operacyjny 1.2. Zadanie 1.1.5. 

Działanie Siły i środki Cel 

Konkurs „Mam patent na kulturę” – 
inicjatywy lokalne mieszkańców 2018; 
 
 
„Lato w mieście” 
 
 
 
„Ferie z NOK” 
 
Zajęcia kreatywne - Beata Olechowicz – 
cały rok; 
Zajęcia plastyczne – Leszek Gałężewski; 
Zajęcia muzyczne (pianino) – Marek 
Jurkiewicz 
Zajęcia muzyczne (gitara) – Marek Tyc 
Organizacja wystawy – „Migawki z historii 
Nasielska 100 zdjęć na stulecie” 
Konkurs piosenki dziecięcej „O złotą 
nutkę” (NOK) 
„Festiwal kolęd i pastorałek” (NOK 
Kącik informacyjny dla harcerzy – ZHP i 
ZHR w Życiu Nasielska; 

5.500 zł, warsztaty plastyczne dla 
mieszkańców i Piknik Sąsiedzki w 
Psucinie; „Pępek” Festiwal Muzyki 
Wielopokoleniowej w 
Cieksynie,wydanie płyty – 
Ragabarabanda; 
seanse filmowe dla dzieci, zajęcia 
kreatywne, spotkanie z 
podróżnikiem – Robert Gondek 
„Przygoda z Afryką” – obsługa 
pracownicy NOK; 
seanse filmowe dla dzieci, zajęcia 
kreatywne – obsługa pracownicy 
NOK; 
 
5 tys. zł, 
5 tys. zł, 
5 tys. zł, 
 
pracownik NOK; 
obsługa pracownicy NOK, 
 
obsługa pracownicy NOK, 
obsługa pracownicy NOK, 
przygotowanie gazety Życie 
Nasielska – pracownicy NOK; 

Inwestowanie w 
mieszkańców – 
Rozwój oferty 
NOK dla 
młodzieży 

Cel operacyjny 1.3. 

Działanie Siły i środki Cel 

Promocja wydarzeń kulturalnych, 
sportowych dotyczących seniorów w Życiu 
Nasielska; 
Promocja działań studentów Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku – wycieczki, 
spotkania integracyjne – w Życiu Nasielska; 
Inauguracja i zakończenie roku 
akademickiego NTUW w NOK; 
Cykl filmowy „Wielkie widowiska  
w małym kinie” (retransmisje oper, 
koncertów, przedstawień baletowych) – 
adresowany szczególnie do seniorów; 
Organizacja wystaw twórczości lokalnych 
artystów seniorów – wernisaż prac Jacka 
Gałężewskiego; 
Udział seniorów w jury konkursów 
recytatorskich organizowanych przez NOK 
– Warszawska Syrenka i Konkurs poezji 
patriotycznej (Stanisława Wiśniewska, 
Barbara Modzelewska), 
Przygotowywanie artykułów do Życia 
Nasielska przez seniorów (Barbara 
Modzelewska, Stanisława Wiśniewska, 

przygotowanie gazety Życie 
Nasielska – pracownicy NOK; 
 
przygotowanie gazety Życie 
Nasielska – pracownicy NOK; 
 
14 tys. zł, obsługa pracownicy NOK; 
2 tys. zł, pracownicy NOK; 
 
 
pracownicy NOK; 
 
 
400 zł, pracownicy NOK; 
 
 
 
5 tys. zł, pracownicy NOK 
 
 
 
pracownicy NOK; 

Wykorzystanie 
potencjału 
seniorów 
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Andrzej Zawadzki) 
 
Relacje w Życiu Nasielska dotyczące 
jubileuszy stulecia urodzin mieszkańców 
gminy Nasielsk oraz jubileuszy małżeńskich 
(złote gody) 

Cel operacyjny 3.3. zadanie 3.3.5. 

Działanie Siły i środki Cel 

Dni Nasielska i Jarmark św. Wojciecha, 
Obchody 98 rocznicy Bitwy nad Wkrą  
i rekonstrukcja tej bitwy – Borkowo, 
„Orszak Trzech Króli” – wydarzenie 
organizowane we współpracy z NOK 

100 000 zł, pracownicy NOK; 
20 000 zł, pracownicy NOK; 
 
pracownicy NOK; 

Wykorzystanie 
walorów turystycznych 
dla rozwoju 
gospodarczego gminy 
– Realizacja dorocznej 
imprezy turystycznej 
promującej gminę 
Nasielsk wśród 
turystów spoza gminy 

Cel operacyjny 4.3. zadanie 4.3.4. 

Działanie Siły i środki Cel 

Kolędowanie z Orkiestrą i chórem Lira w 
NOK, 
Wydanie czasopisma samorządowego 
Życie Nasielska, 
Działalność kina „Niwa” 
Prowadzenie orkiestry dętej  
Organizacja wydarzeń: 
Konkurs piosenki dziecięcej „O złotą 
nutkę”,  
„Festiwal kolęd i pastorałek” -  
„Kino letnie” – seanse w plenerze; 
Prowadzenie strony internetowej NOK i 
portali społecznościowych NOK, 
Prowadzenie akcji informacyjnych i 
promocyjnych na temat wydarzeń 
kulturalnych organizowanych przez NOK 
(relacje w Życiu Nasielska, strona 
www.noknasielsk, FB, transmisji 
filmowych) 
 

pracownicy NOK; 
 
pracownicy NOK; 
pracownicy NOK; 
NOK, 
 
pracownicy NOK; 
 
 
 
pracownicy NOK; 
 
pracownicy NOK; 
 
 

Intensyfikacja  
i podniesienie 
poziomu jakości 
promocji gminy  

 
 
 
Strategia senioralna miasta Nasielsk na lata 2015 – 2020 

 Działanie Siły i środki Cel 

Zwiększenie dostępu do 
bezpłatnej opieki lekarskiej i 
profilaktyki zdrowotnej 
mieszkańców gminy Nasielsk 
w wieku 60+  

Informowanie mieszkańców 
na temat bezpłatnych, 
cyklicznych badań, które 
odbywają się na terenie 
Nasielska i powiatu 
nowodworskiego w Życiu 
Nasielska, umieszczanie 
plakatów na ten temat w NOK 
(Zdrowa majówka); 
Kącik dietetyczny (Iwona 
Łątka) i kącik ogrodniczy 

pracownicy 
NOK; 
 
 
 
 
pracownicy 
NOK 

Promocja 
informacji na 
temat 
zdrowia, 
profilaktyki 
zdrowotnej, 
badań 
lekarskich 
skierowanych 
do seniorów  

http://www.noknasielsk/
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(Elżbieta Koziara) w Życiu 
Nasielska; 

Zwiększenie udziału w 
kulturze nasielskich 
seniorów; 

Relacja w ŻN ze spotkania z 
pochodzącą z Nasielska 
poetką Anną Czachorowską; 
Cykl filmowy „Wielkie 
widowiska w małym kinie” 
(retransmisje oper, 
koncertów, przedstawień 
baletowych) – adresowany 
szczególnie do seniorów; 
Organizacja wystaw 
twórczości lokalnych artystów 
seniorów – wernisaż prac 
Jacka Gałężewskiego; 
Zniżki na zakup biletów do 
kina „Niwa” 
Inauguracja i zakończenie 
roku akademickiego NTUW w 
NOK; 

pracownicy 
NOK, 
 
 
5 tys. zł, 
pracownicy 
NOK, 
 
 
 
pracownicy 
NOK, 
14 tys. zł, 
obsługa 
pracownicy 
NOK, 

Przygotowanie 
oferty 
wydarzeń 
kulturalnych 
dla seniorów 

Zwiększenie dostępu do 
szerokiej i zróżnicowanej 
oferty edukacyjnej dla 
nasielskich seniorów; 

Promocja działań Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w NOK, Życiu 
Nasielska; 
Promocja wydarzeń 
kulturalnych, sportowych 
dotyczących seniorów w Życiu 
Nasielska; 

pracownicy 
NOK, 
 
pracownicy 
NOK, 
 

Promocja 
oferty 
edukacyjnej 
skierowanej 
dla seniorów 

Wzrost partycypacyjności 
nasielskich seniorów w 
kształtowaniu oferty 
edukacyjnej i kulturalnej;  

Informacje z życia parafii 
Nuna i Nasielsk, 
Promocja działań Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w NOK, Życiu 
Nasielska; 
Udział seniorów w jury 
konkursów recytatorskich 
organizowanych przez NOK – 
Warszawska Syrenka i 
Konkurs poezji patriotycznej 
(Stanisława Wiśniewska, 
Barbara Modzelewska), 

pracownicy 
NOK, 
pracownicy 
NOK, 
 
 
 
400 zł, 
pracownicy 
NOK; 

Promocja 
udziału 
seniorów w 
działaniach 
NOK, Życie 
Nasielska 

Zwiększenie wiedzy 
nasielskich seniorów i 
seniorek na temat 
możliwości działań w sferze 
obywatelskiej 

Promocja działań Nasielskiego 
Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku w NOK, Życiu 
Nasielska; 
Przygotowywanie artykułów 
do Życia Nasielska przez 
seniorów (Barbara 
Modzelewska, Stanisława 
Wiśniewska, Andrzej 
Zawadzki) 

pracownicy 
NOK, 
 
 
 
5 tys. zł, 
pracownicy 
NOK 

Promowanie 
informacji na 
temat działań 
obywatelskich 
seniorów 
(NOK, Życie 
Nasielska) 

Wspieranie seniorów w ich 
działaniach w sferze 

Promowanie w NOK, Życiu 
Nasielska wolontariatu 

pracownicy 
NOK, 

Promowanie 
wydarzeń 
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obywatelskiej działań seniorów; 
Promowanie działań 
społecznych seniorów 
współpracujących 
Stowarzyszeniem Dolina Wkry 
(Alicja Kraśniewicz), Fundacja 
Bądźmy Razem  (Teresa 
Skrzynecka, Hanna 
Wróblewska) 

 
 
pracownicy 
NOK, 
 

związanych  
z różnorodną 
działalnością 
seniorów 
(NOK, Życie 
Nasielska) 

 

D. Gospodarka komunalna 
 

W roku Gmina Nasielsk wybudowała na terenie miasta Nasielsk kanalizację sanitarną o łącznej długości 
5,265 km. 

Lp. Opis rzeczowy zrealizowanego zadania 
Okres 

realizacji 
/rok/ 

Żródło 
finansowania 

Poniesione 
koszty 

w zł brutto 

1 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w 
centrum Nasielska – 5,265 km 
 

2018 Budżet Gminy 
Nasielsk + 

dofinansowanie 

8.155.372,37 

2 Budowa sieci kanalizacji sanitarnej ul. 
Słoneczna w Nasielsku – 0,570 km 

2018 Budżet Gminy 
Nasielsk 

1.097.870,98 

 

W 2018 r. Gmina Nasielsk zrealizowała zadanie pn.„ Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków” w 
ramach projektu „Modernizacja gospodarki wodno – ściekowej w Gminie Nasielsk”. W ramach 
przedmiotowego zadania wykonano 8 przydomowych oczyszczali ścieków za łączną kwotę  133699,75 zł.  
 

Zgodnie z art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2018r., poz. 1454 z późn. zm.) Gmina Nasielsk prowadzi ewidencję zbiorników bezodpływowych 
nieczystości ciekłych w celu kontroli częstotliwości ich opróżniania oraz ewidencję przydomowych 
oczyszczalni ścieków w celu kontroli częstotliwości i sposobu pozbywania się komunalnych osadów 
ściekowych. Zebrane informacje są jedną z podstaw opracowania planu rozwoju sieci kanalizacyjnej w 
mieście.  
 

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości 
zapewniają utrzymanie czystości i porządku przez przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci 
kanalizacyjnej lub, w przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 
nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w 
przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające wymagania określone w przepisach 
odrębnych; przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli nieruchomość 
jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w przepisach 
odrębnych.  
 

Stwierdzenie niewykonania w/w obowiązku jest podstawą wydania przez burmistrza decyzji nakazującej 
właścicielowi nieruchomości przyłączenia nieruchomości do istniejącej kanalizacji sanitarnej.  
 

W 2018r Gmina Nasielsk wykonała zadanie pn. „Modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości 
Nuna”.  
 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i ciepła  
Wykaz zrealizowanych zadań przedstawiają poniższe tabele. 

Montaż instalacji fotowoltaicznej 
105 szt., pompy ciepła – 4 szt.,  
kolektory słoneczne – 89 szt. oraz 

2018  Dofinansowanie ok. 
1.000.000,00 zł  
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wymiana 2szt. kotłów 

 

Stworzenie systemu gospodarki odpadami, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju oraz hierarchią 
sposobów postępowania z odpadami.  
1) Utrzymanie punktu selektywnej zbiórki  
Na terenie miasta Nasielsk w 2018 roku funkcjonował jeden punkt selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych i zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (PSZOK), który został utworzony i 
prowadzony przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Nasielsku przy ul. Płońskiej 43.  
 

Informację o łącznej masie zebranych odpadów komunalnych w PSZOK-u przedstawia poniższa tabela: 

Adres 
punktu 

Kod odpadów Rodzaj odpadów 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 

 
ul. 
Płońska 
43 05-
190 
Nasielsk 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 0,300 

15 01 07 Opakowania ze szkła 0,300 

16 01 03 Zużyte opony 4,720 

17 01 01 
Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i 
remontów 

29,900 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione w 
17 01 06 

118,540 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 4,550 

20 01 35 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki 

11,480 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne 
inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 
35 

4,090 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 32,740 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 27,830 

SUMA 234,450 
 

W 2018 zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Miasta i Gminy Nasielsk określały 
przepisy prawa miejscowego, w tym - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Nasielsk, przyjęty uchwałą Rady Miejskiej w Nasielsku Nr XX/132/16 w dniu 31 marca 2016r oraz ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i ustawa o odpadach.  
 

W okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości niezamieszkałych i działek letniskowych, na których 
wytwarzane były odpady komunalne, na terenie miasta i gminy Nasielsk zajmowała się firma Błysk-Bis 
Spółka z Ograniczona Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Szlasy – Złotki, 06-425 
Karniewo. 
 

Rodzaj i masa odpadów komunalnych odebranych w 2018 roku od właścicieli nieruchomości: 

Kod 
odpadów6) Rodzaj odpadów6) 

Masa 
odebranych 

odpadów 
komunalnych7) 

[Mg] 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 179,510 
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15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 6,660 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 372,240 

15 01 07 Opakowania ze szkła 317,990 

16 01 03 Zużyte opony 7,700 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

118,740 

17 09 04 
Zmieszane odpady z budowy, remontów i demontażu inne niż 
wymienione w 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03 

44,840 

20 01 23* Urządzenia zawierające freony 1,680 

20 01 33 
Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie  

0,030 

20 01 35* 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

1,650 

20 01 36 
Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35 

9,628 

20 02 01 Odpady ulegające biodegradacji 104,520 

20 02 03 Inne odpady nieulegające biodegradacji 130,100 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 2240,210 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 23,740 

SUMA 3559,238 

 

Poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku papieru, metalu, tworzyw sztucznych 
i szkła oraz odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe w 2018 
roku przedstawia poniższa tabela: 

Frakcje odpadów Wymagane w 2018r. poziomy 
odzysku odpadów w % do 

całkowitej masy 

Osiągnięte w 2018r. poziomy 
odzysku odpadów w % do 

całkowitej masy 

papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło 

30 % 42,16 

inne niż niebezpieczne 
odpady budowlane i 
rozbiórkowe 

50% 38,06 

 

W roku 2018 Gmina Nasielska osiągnęła wymagane prawem poziomy recyklingu i przygotowania do 
ponownego użycia odpadów: papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła. Niestety nie osiągnęła 
wymaganych prawem poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
 

Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 
 

W 2018 roku na terenie gminy Nasielsk realizowano Program usuwania azbestu i wyrobów azbestowych. 
 

Podsumowanie realizacji Programu ujęto to w tabeli poniżej: 

rok Ilość zutylizowanych 
materiałów 
azbestowych [m2] 

Koszty utylizacji  
netto 

Pozyskane 
dofinansowanie 
netto 

Źródło finansowania 

2018 126,81 Mg 37.079,70 29.663,76 WFOŚiGW w Warszawie 
 

Wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów i likwidacja „dzikich” wysypisk  
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W 2018 roku zlikwidowano 4 dzikie wysypiska odpadów na obszarach leśnych oraz prowadzono z urzędu 
1 sprawę nakazującą właścicielowi nieruchomości usunięcie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania i magazynowania, które zakończyły się wydaniem decyzji administracyjnej nakazującej 
posiadaczowi odpadów ich usunięcie. 
 

W celu poprawy klimatu akustycznego na terenie Gminy Nasielsk zostały wykonane przedsięwzięcia 
polegające na poprawie jakości dróg gminnych. W 2018r. zmodernizowano łącznie 6,530 km dróg 
gminnych. Łączne poniesione koszty wynosiły 2.235.078,74 z czego dofinansowania uzyskano 100.000,00 
zł.  
 

W 2018 roku przeprowadzono konkursy na: „Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk”, „Najładniejszą 
posesję w Gminie Nasielsk” oraz „Najpiękniejszy balkon w Mieście Nasielsk”. Do konkursu na 
„Najładniejsze sołectwo w Gminie Nasielsk” zgłosiły się dwa sołectwa. Do konkursu na „Najładniejszą 
posesję w Gminie Nasielsk” właściciele zgłosili 4 posesje, natomiast do konkursu na „Najpiękniejszy 
balkon w Gminie Nasielsk” właściciele zgłosili dwa balkony.  
 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich zorganizował dwa spektakle o tematyce ekologicznej 
- Przedstawienie "Baron Smog" (niska emisja, smog, zanieczyszczenie powietrza, segregacja odpadów) w 
Nasielskim Ośrodku Kultury w Nasielsku. Przedstawienie wystawiono dla dzieci w wieku 5-10 lat z 
przedszkoli oraz szkół z terenu Miasta i Gminy Nasielsk w dniu 15.06.2018 r. Przedstawienia miały na celu 
kształtowanie właściwych zachowań społecznych poprzez propagowanie konieczności oszczędzania 
energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości. 
 

Wydział Środowiska i Rozwoju Obszarów Wiejskich organizował wraz z Mazowieckim Ośrodkiem 
Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne w Płońsku, Nadleśnictwem Płońsk oraz Bankiem Spółdzielczym 
w Płońsku VIII Turniej Ekologiczny na XIX Mazowieckich Dniach Rolnictwa. Głównym celem turnieju było 
uwrażliwienie szczególnie najmłodszych mieszkańców obszarów wiejskich na potrzebę ochrony 
środowiska oraz kształtowanie postaw ekologicznych. Turniej był świetną okazją do wykazania się wiedzą 
z zakresu ekologii i przyrody, ale też umiejętnościami sprawnościowymi. 
 

E. Funkcjonowanie jednostek OSP na terenie Gminy Nasielsk w 2018 roku 
 

Na terenie Gminy Nasielsk funkcjonuje 7 jednostek OSP. Trzy jednostki należą do Krajowego Systemu 
Ratowniczo- Gaśniczego i są to: OSP Nasielsk, OSP Psucin, OSP Cieksyn. Budżet zaplanowany na rok 2018 
na działalność jednostek OSP wynosił 250 tys. zł. Dodatkowo na zakup sprzętu ratowniczego 
pozyskaliśmy: 
1. 14.400,00 zł z Urzędu Marszałkowskiego; 
2. 59.497,02 zł z Ministerstwa Sprawiedliwości.  
 

Ogółem jednostki OSP z terenu gminy Nasielsk będące w KSRG w 2018 roku uczestniczyły w 229 
działaniach ratowniczo gaśniczych: 
1.OSP Nasielsk – 133 
2. OSP Psucin –      45 
3. OSP Cieksyn –    51 
RAZEM:                 229 
 

Udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych ochotniczych straży pożarnych będących poza KSRG: 
1. OSP Nuna –        18 
5. OSP Jackowo –   31 
6. OSP Krzyczki –      4 
7. OSP Jaskółowo –  0 
RAZEM:                53 
 

W ramach szkoleń podstawowych strażaków ratowników OSP, z terenu gminy Nasielsk szkolenia te 
ukończyło 7 strażaków: 
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1.OSP  Cieksyn – 1 
2.OSP Nuna –      1 
3.OSP Krzyczki – 4 
4.OSP Nasielsk – 1 
 

Wykaz członków  z poszczególnych jednostek OSP uprawnionych do działań ratowniczych 

Lp. OSP Liczba członków 
Uprawnionych do prowadzenia 

działań ratowniczych 

1. Nasielsk 38 16 

2. Psucin 28 13 

3. Cieksyn 25 20 

4. Nuna 25 20 

5. Krzyczki Pieniążki 13 7 

6. Jackowo Włościańskie 22 17 

7. Jaskółowo 12 6 
 

Wykaz samochodów strażackich na terenie gminy Nasielsk 

 

Jednostki OSP z terenu gminy Nasielsk współpracowały również z powiatowymi i gminnymi strukturami 
zarządzania kryzysowego, w tym min. w ramach udziału w ćwiczeniu  pk. „Kolej 2018” w dniu 7 września 
2018r. w miejscowości Stare Pieścirogi, gm. Nasielsk. 
 

Wykaz ważniejszych wydatków poniesionych na poszczególne jednostki  OSP w 2018 roku 

OSP Nasielsk 

Zakup osprzętu do pił spalinowych  600,00 zł 

Zakup kamery termowizyjnej 7.255,72 zł 

Lp. Nazwa jednostki OSP Marka samochodu Nr rejestracyjny pojazdu 

1. Cieksyn Renault G 270 WND 41707 

2. Cieksyn Mitsubishi WND 58225 

3. Cieksyn Scania P82 WND 67898 

4. Jaskółowo Star 244 L WND 05060 

5. Jackowo Star 266 WND 53LM 

6. Psucin Renault G270 WND 07RG 

7. Psucin Iveco Eurocargo WND 08478 

8. Nuna Renault G270 WND 41711 

9. Krzyczki Man 13168H WND S430 

 Krzyczki Jelcz 004 WND 75730 

10. Nasielsk Magirus - Deutz WND 56233 

11. Nasielsk Iveco Eurocargo WND 01464 

12. Nasielsk Lublin WND G782 
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Naprawa przewodu do szybkiego natarcia w samochodzie IVECO 
EUROCARGO  

97,99 zł 

Zakup 2 akumulatorów HERTZ 180AH/1150A 1.279,99zł 

Wymiana stacji selektywnego powiadamiania  2.952,00 zł 

Przegląd reduktora tlenowego i ładowanie butli tlenem z torby PSP R1 213,65 zł 

Wymiana przyłącza wodociągowego  5.300,00 

Naprawa kotła olejowego 950,00 zł 

RAZEM 18.649,35 zł 

OSP PSUCIN 

Przegląd i legalizacja zestawu ratowniczego HOLMATRO 885,60 zł 

Zakup akumulatorów CENTRA 180AH/1100A 1.360,00 zł 

Zezwolenia na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi 150,00 zł 

Zakup gazu do celów opałowych 5.120,65 zł 

Zakup zestawu ratownictwa medycznego PSP R-1 5.389,20 zł 

Wykonanie prac instalacyjnych i montaż HP  4.850,00 zł 

RAZEM 17.755,45 zł 

OSP Cieksyn 

Naprawa syreny alarmowej 369,00 

Zakup części zamiennych do aparatów powietrznych  529,52 zł 

Zakup akumulatorów OPTIMA 180AH/1000A 1.279,99 zł 

Zakup akumulatorów CENTRA 180AH/1000A 1.202,00 

Zakup kontenera samochodowego 7.000,00 zł 

Przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUCAS 369,00 zł 

Zakup silnika zaburtowego 11.600,00 zł 

RAZEM 22.349,51 zł 

OSP Nuna 

Zakup 2 akumulatorów OPTIMA 180AH/1000A 1.279,99 zł 

Przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych LUCAS 369,00 

Zakup motopompy pływającej 4.797,00 zł 

RAZEM 6.445,99 zł 

OSP Jackowo  

Zakup 2 butli stalowych 6 l do aparatów powietrznych oraz 2 sygnalizatorów 
bezruchu 

3.500,00 zł 

Wymiana modułu powiadamiania SMS i akumulatora w stacji selektywnego 
powiadamiania  

1.107,00 zł 

Łańcuch zębatka – wymiana 112,00 zł 

Przegląd reduktora tlenowego oraz ładowanie butli tlenem 207,50 zł 



61 
 

Zakup drabiny strażackiej 6.888,00 zł 

RAZEM 11.814,50 zł 

OSP Jaskółowo 

Piła łańcuchowa STHIL MS 880 (sprzęt współfinansowany ze środków 
Samorządu Województwa Mazowieckiego) 

6.396,00 zł 

RAZEM 6.396,00 zł 

OSP Krzyczki 

Naprawa samochodu pożarniczego MAN 13168H 2.500,00 zł 

Zakup 2 akumulatorów HERTZ 180AH/1150A 1.359,99 zł 

Zakup mundurów strażackich 3.825,30 zł 

Zakup motopompy szlamowej 6.457,50 zł 

RAZEM 14.142,79 zł 

Ważniejsze wydatki poniesione na jednostki OSP bez podziału 

Ochrona obiektów OSP   6.765,00 zł 

Badania lekarskie  13.600,00 zł 

Badania psychologiczne 600,00 zł 

Opłata za wodę do celów pożarniczych  2.005,39 zł 

Ubezpieczenie strażaków 5.050,00 zł 

Składki na ubezpieczenia konserwatorów 2.400,00 zł 

Przewóz strażaków ochotników do Ochotniczej Straży Pożarnej w 
Niepokalanowie w celach szkoleniowych 

800,00 zł 

Usługa hotelowa dla rodziny poszkodowanej w pożarze budynku 
mieszkalnego, wielorodzinnego w miejscowości Nowe Pieścirogi ul. Reja 5 

120,00 zł 

Żywność dla strażaków będących na akcjach ratowniczo-gaśniczych 836,01 zł 

Wkład własny Gminy dot. nabycia wyposażenia i urządzeń ratownictwa 
współfinansowany z Ministerstwa Sprawiedliwości 

532,10 zł 

RAZEM 32.708,50 zł 

F. Aktywność obywatelska (organizacje pozarządowe, jednostki pomocnicze) 
 

W 2018 roku na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Nasielsku w sprawie inicjatywy lokalnej Gminy 
Nasielsk została podpisana jedna umowa na zadanie pod nazwą "Wiejska Scena Kulturalna w Cieksynie" 
na kwotę 20.000,00 zł. 
 

Współdziałanie Gminy Nasielsk z organizacjami pożytku publicznego obejmowało współpracę o 
charakterze finansowym i pozafinansowym. 
 

Finansowa forma współpracy obejmowała wspieranie organizacji wykonujących zadania publiczne 
poprzez udzielenie im dotacji na realizację tych zadań.   
 

Lista zadań priorytetowych na rok 2018 dotoczyła zadań publicznych w szczególności z zakresu: 
1) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji i dziedzictwa narodowego, 
2) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, 
3) ochrony i promocji zdrowia, 
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4) przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym, 
5) pomocy społecznej, 
6) turystyki i krajoznawstwa, 
7) nauki, edukacji, oświaty i wychowania, 
8) wypoczynku dzieci i młodzieży, 
9) ochrony dziedzictwa przyrodniczego, 
10) przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
11) działania na rzecz osób w wieku emerytalnym,  
12) działania na rzecz  osób niepełnosprawnych,  
13) ochrony dziedzictwa lokalnego 

 

Mierniki efektywności realizacji programu: 
1. Liczba ogłoszonych otwartych konkursów ofert: 3. 
2. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach otwartych konkursów: 13. 
3. Liczba ofert, które wpłynęły od organizacji w ramach art. 19a ustawy: 7. 
4. Liczba ofert, które nie spełniły wymogów formalnych: 4. 
5. Liczba zawartych umów z organizacjami na realizację zadań publicznych w ramach środków 

finansowych przekazanych organizacjom przez Gminę Nasielsk: 13 (otwarte konkursy 7, małe granty 
6). 

6. Wysokość środków finansowych przeznaczonych z budżetu Gminy na realizację zadań publicznych 
przez organizacje: 249 990,00 zł (otwarte konkursy 206 390,00 zł, małe granty 43 600,00 zł,). 

7. Liczba osób, które były adresatami działań publicznych realizowanych przez organizacje: ok. 775 
osób objętych dofinansowaniem w ramach zadań publicznych (otwarte konkursy ok. 425 osób, małe 
granty ok. 350 osób). 

 

I. WSPÓŁPRACA FINANSOWA: 
1. OTWARTE KONKURSY OFERT 
W budżecie Gminy Nasielsk na rok 2018 zaplanowano dotację na realizację zadań z zakresu kultury 
fizycznej i sportu w kwocie 170.000,00 zł. Zadania w tym zakresie zrealizowano na podstawie 
ogłoszonych 2 otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych: 
1. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu, 
2. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z programem profilaktyki 

uzależnień, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,  
Łączna kwota: 166 390,00 zł.  
 

Poniżej w tabeli przedstawione zostały wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań 
publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Nasielsk 
w roku 2018. 
 

Tabela 6. Wyniki otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznychw zakresie wspierania i upowszechniania kultury 
fizycznej i sportu na terenie Gminy Nasielsk w roku 2018. 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wysokość 
przyznanych 
środków 

1.  

Międzyzakładowy 
Ludowy Klub Sportowy 
„ŻBIK” Nasielsk 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych Gminy Nasielsk w zakresie wspierania i 
upowszechniania kultury fizycznej i sportu 
PIŁKA NOŻNA (5 drużyn młodzieżowych i 2 drużyny 
seniorskie) BRYDŻ SPORTOWY  

84 370,00 zł 

2.  
Stowarzyszenie 
Nasielsk Baszta Team  

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu 
„Biegajmy razem” 

14 130,00 zł 
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3.  
Stowarzyszenie Dolina 
Wkry 

Turniej tenisa Stołowego w Cieksynie 1 500,00 zł 

4.  

Międzyzakładowy 
Ludowy Klub Sportowy 
„ŻBIK” Nasielsk 

Otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych 
oraz innych podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 
ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie na realizację zadań 
publicznych Gminy Nasielsk w 2018 roku z zakresu 
wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu z 
programem profilaktyki uzależnień, w tym prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych  
PIŁKA NOŻNA (5 drużyn młodzieżowych i 1 drużyna 
seniorska) 

49 460,00 zł 

5.  
Uczniowski Klub 
Sportowy „POLONEZ’  
z Nasielska 

Organizacja zajęć szkoleniowo- treningowych z zakresu 
piłki nożnej 

5 100,00 zł 

6.  
Uczniowski Klub 
Sportowy „SOKÓŁ” z 
Nasielska 

Organizacja zajęć szkoleniowo- treningowych z zakresu 
piłki nożnej 

11 830,00 zł 

RAZEM 166 390,00 zł 
 

Kluby sportowe w ramach realizacji zadań publicznych organizowały zajęcia sportowe zgodnie z 
podpisaną umową. Przyznaną dotację organizacje rozliczyły w ustawowym terminie.  
 

Ogłoszony został również otwarty konkurs ofert na organizację wypoczynku letniego dzieci i młodzieży z 
Gminy Nasielsk z elementami profilaktyki uzależnień. Na zadanie zaplanowana została kwota 40 000,00 
zł. W wyniku otwartego konkursu ofert na realizację wypoczynku letniego w roku 2018 dotację na 
realizację zadania otrzymało Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Oświatowo- Wychowawczych im. 
Teresy Kras z Lublina w kwocie 40 000,00 zł. 
 

2. MAŁE GRANTY (dotacje z art. 19a ustawy) 
W ramach zlecania realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem 
otwartego konkursu ofert (tryb małych zleceń) udzielono 7 dotacji. 
 

Tabela 7. Zlecenia realizacji zadania publicznego na wniosek organizacji pozarządowej z pominięciem otwartego konkursu ofert 
(tryb małych zleceń). 

Lp. Nazwa organizacji Nazwa zadania 
Wysokość 
przyznanych 
środków 

1.  Stowarzyszenie VOX 
MUSICORUM  
z Mazewa Włościańskiego  

„Wakacje z muzyką” z elementami z 
zakresu profilaktyki przeciwdziałania 
uzależnieniom  

8 000,00 zł 

2.  Uczniowski Klub Sportowy 
„Junior”   
z Cieksyna 

Organizacja i prowadzenie 
pozalekcyjnych zajęć sportowych 
(piłka nożna, siatkówka, unihokej) 
dzieci i młodzieży.  

4 000,00 zł 

3.  Fundacja „Bądźmy Razem” z 
Nasielska 

Wspieranie aktywności seniorów 
poprzez prowadzenie działalności 
kulturalnej, edukacyjnej oraz 
integracyjnej w Nasielskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

10.000,00 zł 

4.  Międzyzakładowy Ludowy Klub 
Sportowy „ŻBIK” Nasielsk 

Wpieranie i upowszechnianie 
kultury fizycznej i sportu w Gminie 
Nasielsk poprzez organizację zajęć i 
zawodów w zakresie piłki nożnej  

10.000,00 zł 
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5.  Fundacja „Bądźmy Razem” z 
Nasielska 

Wspieranie aktywności seniorów 
poprzez prowadzenie działalności 
kulturalnej, edukacyjnej oraz 
integracyjnej w Nasielskim 
Uniwersytecie Trzeciego Wieku 

10 000,00 zł 

6.  Parafia Rzymskokatolicka pw. 
św. Rocha  
w Cieksynie 

Rekolekcje dla młodzieży z 
elementami profilaktyki 

1 600,00 zł 

RAZEM 43 600,00 zł 
 

II. WSPÓŁPRACA POZAFINANSOWA: 
Charakter pozafinansowy według programu współpracy między gminą,a organizacjami pozarządowymi 
obejmował w 2018: 
1. udostępnianie nieruchomości lub ich części na warunkach preferencyjnych niezbędnych do 

prowadzenia organizacjom pozarządowym działalności związanej z realizacją zadań Gminy, 
2. udzielanie pomocy w pozyskiwaniu przez organizacje pozarządowe środków finansowych  

z innych źródeł niż budżet Gminy, 
3. udzielanie pomocy w nawiązywaniu kontaktów z organizacjami społecznymi i instytucjami 

samorządowymi innych państw, 
4. wzajemne informowanie się Gminy i organizacji pozarządowych o kierunkach planowanych działań. 
5. inicjatywę lokalną. 
 

Rada Działalności Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk: 
Zarządzeniem Nr 36/19 Burmistrza Nasielska z dnia 18 lutego 2019r.. powołano Radę Działalności 
Pożytku Publicznego Gminy Nasielsk.   
Skład Rady: przedstawiciele NGO: Aneta Borowiec – wiceprzewodnicząca Rady, Elżbieta Wróblewska, 
Robert Sierzputowski, Janusz Konerberger, Daniel Królak, przedstawiciele Rady Miejskiej: Michał 
Brodowski – Przewodniczący Rady, Dariusz Kordowski, przedstawiciele Burmistrza Nasielska: Monika 
Nojbert, Marek Maluchnik, Lidia Magdalena Rutkowska. 
W 2018 roku RDPP Gminy Nasielsk odbyła 6 posiedzeń.  
 

INNE DZIAŁANIA 
W ramach współpracy między Gminą Nasielsk, a organizacjami pozarządowymi zorganizowano szkolenie 
dla przedstawicieli NGO z zakresu przekazywania i rozliczania dotacji w trybie ustawy o działalności 
pożytku publicznego i o wolontariacie. Nowe druki ofert, umów i sprawozdań w zakresie zlecania zadań 
publicznych organizacjom pozarządowym. W szkoleniu wzięło udział 10 osób. Koszt: 750,00 zł.  
 

Jednocześnie zgodnie z art. 5a ust. 1ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i 
o wolontariacie (Dz. U. z 2018r., poz. 450 z późn. zm.) po konsultacjach społecznych z organizacjami 
pozarządowymi, Uchwałą Nr LV/418/18 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 6 listopada 2018 roku został 
przyjęty „Program Współpracy Gminy Nasielsk z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok” . 
 

G. Rozwój zasobów ludzkich w sektorze samorządowym (szkolenia, studia itp.) 
 

W 2018 roku odbyło się 98 szkoleń, w których uczestniczyli pracownicy Urzędu Miejskiego w Nasielsku. 
82 szkolenia - to szkolenia zewnętrzne, natomiast 16 osób uczestniczyło w szkoleniu wewnętrznym. 
 

H. SPZOZ w Nasielsku 
 

Inicjowanie i wspieranie realizacji programów profilaktycznych – SPZOZ w Nasielsku realizuje w 
partnerstwie z Centrum Medyczno-Diagnostycznym z Siedlec projekt pt. POZnaj wartość opieki” w 
ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V wsparcie 
dla obszaru Zdrowia, Działania 5.2. Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie 
ochrony zdrowia, ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych.  
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SPZOZ w Nasielsku przystąpił w październiku 2018 r. do realizacji Programu Profilaktycznego Chorób 
Układu Krążenia finansowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia. 
 

Organizowanie imprez prozdrowotnych dla mieszkańców Gminy Nasielsk – Zdrowa Majówka: bezpłatne 
badania i porady specjalistów: EKG, RR, pomiary cukru i pomiary glukometrem, pomiary 
antropometryczne; porady pielęgniarskie; pomiar cholesterolu, spirometria, pulmonolog; profilaktyka 
uzależnień, badanie w kierunku osteoporozy, badanie słuchu, krwiobus. 
 

Wdrożenie rekomendacji dot. Wprowadzenia postanowień konwencji ONZ o prawach osób 
niepełnosprawnych”: wdrożenie do stosowania zalecanej terminologii dotyczącej osób z 
niepełnosprawnością; zapoznanie pracowników SPZOZ w Nasielsku z konwencją; upowszechnianie 
informacji nt. Dostępności budynków SPZOZ w Nasielsku dla osób z niepełnosprawnościami. 
 

Informacja dotycząca środków zaangażowanych do realizacji powyższych działań - do realizacji wyżej 
wymienionych działań SPZOZ w 2018 angażował zasoby materialne ale większość działań jest 
realizowana dzięki zaangażowaniu pracowników SPZOZ 
 

Wartość bezpłatnych usług dla pacjentów w ramach projektu „POZnaj wartość opieki”: 100 tys. zł. 
 

Informacja na temat osiągniętych efektów: 
a) liczba osób uczestniczących w Bilansach osób dorosłych i wizytach kompleksowych z Indywidualnym 
Planem Opieki medycznej – około 2000 osób 
b) liczba bezpłatnych konsultacji pielęgniarek: 2500 porad 
c) liczba bezpłatnych konsultacji dietetyka: 900 porad 
d) liczba bezpłatnych konsultacji psychologa: 300 porad 
e) liczba osób korzystających z programu profilaktycznego CHUK:  minimum 150 rocznie 
f) liczba osób uczestniczących w imprezach prozdrowotnych w 2018 r.: 720 osób. 
 

I. Informacja dotycząca wsparcia zewnętrznego otrzymanego przez gminę Nasielsk w 2018 
roku 
 

INWESTYCJE 

Nazwa zadania 
Źródło pozyskania (nazwa 

instytucji wspierającej, funduszu) 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Wysokość 
wkładu 

własnego 

Termin 
realizacji 

OZE na obszarze Gmin 
Nasielsk, Leoncin oraz Winnica 

Europejski Fundusz Rozwoju 
Regionalnego 

w ramach Osi Priorytetowej IV 
„Przejście na gospodarkę 

niskoemisyjną” 
Działania 4.1 „Odnawialne Źródła 

Energii (OZE)” 
Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020 

2.064.154,79 962.879,95 zł Od 2018 r. 

Modernizacja drogi gminnej w 
Krzyczkach Żabiczkach (IZP) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

100.000,00 zł 158.542,21 zł 2018 r. 

Otwarte Strefy Aktywności – 2 
obiekty (IZP) 

Ministerstwo Sportu i Turystyki 50.000,00 zł 90.000,00 zł 2018 r. 

BEZPIECZEŃSTWO 

Nazwa zadania 
Źródło pozyskania (nazwa 

instytucji wspierającej, 
funduszu) 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Wysokość 
wkładu 

własnego 

Termin 
realizacji 
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Dotacja celowa Marszałka 
Województwa mazowieckiego na 
zakup sprzętu (6 wniosków o 
przyznanie pomocy finansowej ze 
środków Województwa 
Mazowieckiego na zadanie „OSP-
2018”) (WO) 

Urząd Marszałkowski 
Województwa Mazowieckiego 

14.400,00 zł 27.127,70 zł 2018 r. 

Dotacja Komendanta Głównego 
PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  
dla OSP Nasielsk (WO) 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowym Dworze Mazowieckim 

7.168,00 zł, 
w tym: 

2.313,00 zł 
na remont 
strażnicy, 

4.855,00 zł 
na sprzęt 

ppoż. 

- 2018 r. 

Dotacja Komendanta Głównego 
PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  
dla OSP Psucin (WO) 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowym Dworze Mazowieckim 

7.167,00 zł 
na remont 
strażnicy 

- 2018 r. 

Dotacja Komendanta Głównego 
PSP dla jednostek OSP 
włączonych do Krajowego 
Systemu Ratowniczo Gaśniczego –  
dla OSP Cieksyn (WO) 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowym Dworze Mazowieckim 

10.655,00 zł 
na cele 

inwestycyjne 
- 2018 r. 

Dotacja Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji na 
zakup sprzętu ratowniczego i 
wyposażenia dla OSP Jackowo 
(WO) 

Komendant Powiatowy 
Państwowej Straży Pożarnej w 
Nowym Dworze Mazowieckim 

10.078,00 zł, 
w tym: 

4.852,00 zł  
na zakup 
sprzętu, 

5.226,00 zł  
na 

wyposażenie 
osobiste  

i ochronne 

- 2018 r. 

Dotacja Ministra Sprawiedliwości 
na zakup sprzętu ratowniczego i 
wyposażenie dla jednostek OSP 

Ministerstwo Sprawiedliwości 52.678,73 zł 532,10 zł 2018 r. 

SPRAWY OSOBOWE, SZKOLENIA, FUNKCJONOWANIE URZĘDU I JEDNOSTEK, SPRZĘT,WYPOSAŻENIE 

Nazwa zadania 
Źródło pozyskania 
(nazwa instytucji 

wspierającej, funduszu) 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Wysokość 
wkładu 

własnego 

Termin 
realizacji 

Staże – dla 1 osoby (KP) 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

- - 2018 r. 

Prace interwencyjne dla 7 osób (KP) 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

62.000,00 zł 44.446,00 zł 2018 r. 

Roboty publiczne dla 8 osób (KP) 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

36.859,15 zł 46.127,44 zł 2018 r. 

Praktyki zawodowe – 3 osoby (KP) 

Osoby te kierowano 
 ze szkół, co nie wiązało 
się z kosztami ze strony 

Gminy 

- - 2018 r. 
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Szkolenia dla 5 pracowników Urzędu 
Miejskiego w Nasielsku w ramach 
Krajowego Funduszu Szkoleniowego 
(KP) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

(Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

1.412,00 zł 353,00 zł 2018 r. 

Sfinansowanie kosztów kształcenia 
pracowników i pracodawcy (CUW) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

3.163,20 zł 
(80%) 

790,80 zł 
(20%) 

31.06.2018 
r. 

Kursy i szkolenia dla 11 pracowników 
(ZGKiM) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

(Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

11.090,20 zł 
(80%) 

2.896,80 zł 
(20%) 

19.03-
31.12.2018 

r. 

Dofinansowanie wynagrodzenia dla  
2 pracowników obsługi (SP Budy 
Siennickie) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

9.799,00 zł 20.355,00 zł 
III-XII 2018 

r. 

Zatrudnienie w Gminie Nasielsk 
asystenta rodziny w ramach „Programu 
asystent rodziny i koordynator rodzinnej 
pieczy zastępczej na lata 2012-2018” 
(MOPS). 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

10.780,00 zł 
dotacja 

(51,86%) 

10.006,00 zł 
(48,14%) 

2018 r. 

Staż dla 4 osób bezrobotnych (MOPS). 
Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

w całości 
przez PUP. 

- 

2018 r. (I-
VI, II-XII, 
VII-XII, X-

XII) 

Zatrudnienie osoby bezrobotnej w 
ramach programu zatrudnienia 
bezrobotnego do 30. roku życia –  
1 osoba (Żłobek Miejski) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

16.491,10 zł 
(91%) 

1.629,09 zł 
(9%) 

I-VIII 2018 
r. 

Finansowanie działań obejmujących 
kształcenie ustawiczne – szkolenie dla 
opiekunek(Żłobek Miejski) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

3.840,00 zł 
(80%) 

960,00 
(20%) 

V-VI 2018 
r. 

Zatrudnienie 1 osoby bezrobotnej w 
ramach wniosku 50+ (Samorządowe 
Przedszkole  
w Starych Pieścirogach) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze 

Mazowieckim 
2.100,00 zł 3.690,00 zł 

III-IV 2018 
r. 

Animator Orlik 2012 – dofinansowanie  
do wynagrodzenia animatora przez  
9 miesięcy (SP Nr 2 Nasielsk)  

Fundacja „Orły sportu” – 
Puck 

9.900,00 zł 
(dofinanso-

wanie) 
11.880 zł 

III-XI 2018 
r. 

Program SKS – sfinansowanie  
2 animatorów (SP Nr 2 Nasielsk) 

Unia Związków 
Sportowych Warszawy  

i Mazowsza 
5.600,00 zł - 

II-XII 2018 
r. 

Dofinansowanie do zatrudnienia osoby 
bezrobotnej (SP Nr 2 Nasielsk). 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

6.000,00 zł 9.000,00 zł I-VI 2018 r. 

Kształcenie ustawiczne pracowników  
i pracodawcy – dofinansowanie kursu 
podatkowego dla zaawansowanych 
(SPZOZ) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

(Krajowy Fundusz 
Szkoleniowy) 

2.952,00 zł 
(80%) 

738,00 zł 
(20%) 

11.09-
11.12.2018 

r. 

Organizowanie prac interwencyjnych  
dla bezrobotnych (SPZOZ) 

Powiatowy Urząd Pracy  
w Nowym Dworze Maz. 

8.314,80 zł 
(30,57%) 

18.880,15 zł 
(69,43%) 

05.04.2018 
r. – 

04.04.2019 
r. 

Dotacja celowa z budżetu Państwa  
dla świadczeniodawców POZ 
(Podstawowej Opieki Zdrowotnej na 

Mazowiecki Oddział 
Wojewódzki Narodowego 

Funduszu Zdrowia w 

27.982,50 zł 
(65%) 

15.067,50 zł 
(35%) 

2018 r. 
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dofinansowanie informatyzacji (SPZOZ) Warszawie 

Zakup czytników do e-dowodów – 
usługę wykonała Polska Wytwórnia 
Papierów Wartościowych S.A. w 
Warszawie – zakup w związku z 
potrzebą realizacji zadania nałożonego 
ustawą o zmianie ustawy o dowodach 
osobistych oraz niektórych innych 
ustaw, która wprowadza od dnia  
1 marca 2019 r. wydawanie e-dowodów 
(SO) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

2.008,00 zł - XII 2018 r. 

Konserwacja i naprawa księgi stanu 
cywilnego (USC) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

300,00 zł - XII 2018 r. 

Modernizacja instalacji wentylacyjnej 
oraz montaż klimatyzacji budynku kina 
„Niwa” w Nasielsku (NOK). 

Polski Instytut Sztuki 
Filmowej 

50.000,00 zł 
dofinanso-

wanie 
(27,84%) 

129.543,68 zł 
(72,16%) 

16.04-
30.11. 
2018 r. 

Zakup nowości wydawniczych  
do bibliotek publicznych (MGBP). 

Biblioteka Narodowa 15.500,00 zł 15.00,00 zł 
01.01-

30.11.2018 
r. 

PROJEKTY SPOŁECZNE/OCHRONA ŚRODOWISKA 

Nazwa zadania 

Źródło pozyskania 
(nazwa instytucji 

wspierającej, 
funduszu) 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Wysokość 
wkładu 

własnego 

Termin 
realizacji 

Projekt „Ja w Internecie” (zajęcia/ 
szkolenia w 4 blokach tematycznych 
rozwijające kompetencje cyfrowe dla 
120 osób: „Rodzic w Internecie”, „Moje 
finanse i transakcjew sieci”, „Działam w 
mediach społecznościowych”, „Rolnik w 
sieci”) (A) 

Ministerstwo 
Cyfryzacji/ 

Fundacja Legalna 
Kultura 

67.200,00 zł - 
X 2018 r. – 
VI 2019 r. 

Projekt „Młodzi na start – możliwości 
jakie dają fundusze europejskie osobom 
należącym do grupy NEET” (realizacja 
szkolenia, na którym przedstawione 
zostały możliwości pozyskania środków 
unijnych na rozpoczęcie własnej 
działalności oraz wskazano szkolenia, z 
których każdy zainteresowany może 
skorzystać – wydarzenie dedykowane 
osobom, które nie ukończyły 29. roku 
życia i w chwili zapisu nie pracowały 
oraz nie uczyły się) (A) 

Ministerstwo 
Inwestycji i Rozwoju 

5.450,00 zł - X 2018 r. 

„Najaktywniejsze Sołectwo” – promocja 
aktywniejszych działań sołeckich na 
terenie Mazowsza (A) 

Urząd 
Marszałkowski 
Województwa 

Mazowieckiego 

3.500,00 zł - VIII 2018 r. 

Usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta  
i Gminy Nasielsk (w wyniku realizacji 
zadania unieszkodliwiono 126,81 Mg 

Wojewódzki 
Fundusz Ochrony 

Środowiska  
i Gospodarki 

29.663,76 zł 
netto 

7.415,94 zł 
netto (wpłaty 
beneficjentów 
ostatecznych) 

29.06-31.08. 
2018 r. 
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wyrobów zawierających azbest (ŚROW) Wodnej  
w Warszawie 

Prace remontowe, konserwacje zieleni 
oraz utrzymanie porządku na grobach  
i cmentarzach wojennych(ŚROW) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

20.000,00 zł - 
16.03-31.10. 

2018 r. 

Zapewnienie funkcjonowania Klubu 
„Senior+” w ramach Programu 
Wieloletniego „Senior+” na lata 2015-
2020, edycja 2018 (MOPS) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

43.200,00 zł 
dofinansowanie  

w formie 
dotacji 
34,08% 

83.562,00 zł 
(65,92%) 

2018 r. 

EDUKACJA 

Nazwa zadania 

Źródło pozyskania 
(nazwa instytucji 

wspierającej, 
funduszu) 

Wysokość 
pozyskanych 

środków 

Wysokość 
wkładu 

własnego 

Termin 
realizacji 

Dotacja na realizację zadań własnych  
w zakresie wychowaniaprzedszkolne-go 
w 2018 roku (CUW) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

735.690,00 zł 
dotacja celowa 

(100%) 
- 2018 r. 

Zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 
roku 2018 z tytułu dofinansowania w 
zakresie doposażenia pomieszczeń 
nowo wybudowanych, wyposażenie sali 
gimnastycznej do nauki w meble (np. 
ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych 
prowadzonych (dotowanych) przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 
roku szkolnym 2017/2018 jako szkoły 
samodzielne lub zespołach szkół ponad-
gimnazjalnych (dotyczy zespołu szkół, w 
których funkcjonują szkoły podstawo-
we), a od września 2017 r. przekształca-
nych w szkoły podstawowe – środki dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku (CUW) 

Środki rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 
MEN Departament 

Współpracy  
z Samorządem 
Terytorialnym 

39.943,00 zł 
dotacja celowa 

(100%) 
- 2018 r. 

Zwiększenie części oświatowej subwenc-
ji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  
z tytułu dofinansowania w zakresie 
doposażenia pomieszczeń przekształco-
nych placówek do nauki w meble (np. 
ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych 
prowadzonych (dotowanych) przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 
roku szkolnym 2017/2018 jako szkoły 
samodzielne lub zespołach szkól ponad-
gimnazjalnych (dotyczy zespołu szkół, w 
których funkcjonują szkołypodstawo-
we), a od września 2017 r.przekształca-
nych w szkoły podstawowe – środki dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku (CUW)  

Środki rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 
MEN Departament 

Współpracy  
z Samorządem 
Terytorialnym 

98.400,00 zł 
dotacja celowa 

(100%) 
- 2018 r. 

Zwiększenie części oświatowej subwen-
cji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018  

Środki rezerwy 
części oświatowej 

105.930,00 zł 
dotacja celowa 

- 2018 r. 
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z tytułu dofinansowania w zakresie 
doposażenia pomieszczeń przekształco-
nych placówek do nauki w meble (np. 
ławki, krzesła) w gimnazjach publicznych 
prowadzonych (dotowanych) przez 
jednostki samorządu terytorialnego w 
roku szkolnym 2017/2018 jako szkoły 
samodzielne lub zespołach szkół ponad-
gimnazjalnych (dotyczy zespołu szkół, w 
których funkcjonują szkoły podstawo-
we), a od września 2017 r. przekształca-
nych w szkoły podstawowe – środki dla 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Konstytucji 
3 Maja w Nasielsku (CUW) 

subwencji ogólnej 
MEN Departament 

Współpracy  
z Samorządem 
Terytorialnym 

(100%) 

Zwiększenie części oświatowejsubwencji 
ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 z 
tytułu wyposażenia pracowni 
przedmiotów przyrodniczych (CUW) 

Środki rezerwy 
części oświatowej 
subwencji ogólnej 
MEN Departament 

Współpracy  
z Samorządem 
Terytorialnym 

31.972,00 zł 
dotacja celowa 

(100%) 
- 2018 r. 

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w 
podręczniki, materiały edukacyjne lub 
materiały ćwiczeniowe (CUW) 

MEN 
214.726,00 zł 

(100%) 
- 2018 r. 

Zwiększenie części oświatowej 
subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 
roku 2018 z tytułu dofinansowania 
kosztów związanych z wypłatą odpraw 
dla zwalnianych nauczycieli (CUW) 

MEN 11.000,00 zł - 2018 r. 

Zwiększenie części oświatowej subwen-
cji ogólnej z 0,4 % rezerwy w roku 2018 
z tytułu dofinansowania w zakresie 
wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce 
dydaktyczne w nowo wybudowanych 
obiektach oświatowych lub nowych 
pomieszczeń do nauki pozyskanych  
w wyniku adaptacji w szkołach publicz-
nych prowadzonych (dotowanych) przez 
jednostki samorządu 
terytorialnego(CUW) 

MEN 10.000,00 zł - 2018 r. 

Wniosek o zwiększenie części oświato-
wej subwencji ogólnej z 0,4 % rezerwy w 
roku 2018 z tytułu wzrostu zadań szkol-
nych i pozaszkolnych polegającego na 
wzroście liczby uczniów przeliczenio-
wych w stosunku do danych przyjętych 
do naliczenia algorytmem części oświa-
towej subwencji ogólnej na 2018 rok 
(CUW) 

MEN 294.000,00 zł - 2018 r. 

Otwarty konkurs na finansowe wspiera-
nia zadań z zakresu Rozwoju Instytucji 
Opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
„Maluch 2018” – realizowany przez 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

86.400,00 zł 
dotacja celowa 

(100%) 
- 2018 r. 
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Żłobek Miejski w Nasielsku (CUW) 

„Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa” – Priorytet 3 (CUW) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

60.000,00 zł 
dotacja celowa 

(80%) 

15.000,00 zł 
(20%) 

2018 r. 

Rządowy program „Aktywna tablica” 
(CUW) 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

98.000,00 zł 
dotacja celowa 

80% 

24.500,00 zł 
(20%) 

2018 r. 

Projekt Polskiego Związku Szachowego 
„Szachy w mazowieckiej szkole” realizo-
wany przez Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli w 
Warszawie 

Samorząd 
Województwa 
Mazowieckiego 

5.000,00 zł - 2018 r. 

SKS – zajęcia sportowe dla uczniów 
(środki na prowadzenie zajęć przez 
nauczycieli wychowania fizycznego-
indywidualne umowy z nauczycielami) 
(SP Cieksyn) 

Ministerstwo Sportu 
Ok. 10.000,00 

zł 
- II-XII 2018 r. 

,,Umiem pływać” – program realizowany 
przez Szkołę wyjazdy na basen we 
współpracy z UKS Junior Cieksyn  
(SP Cieksyn) 

Ministerstwo Sportu 
5.400,00 zł 

dotacja celowa 
- III-XII 2018 r. 

Projekt ekologiczny w ramach programu 
Erasmus PLUS 2016-2018 (SP Cieksyn)  

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji 

26.060,00 euro - 
X 2016 r.- 

VIII 2018 r. 

Program Unii Europejskiej ERASMUS+ 
2014-2020 

Fundacja Rozwoju 
Systemu Edukacji, 
Narodowa Agencja 

Programu 
ERASMUS+ 

43.563,00 zł - IX-XII 2018 r. 

 

INNE FORMY WSPARCIA – dotyczy placówek oświatowych: 
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MIKOŁAJA KOPERNIKA W CIEKSYNIE 
1. Zakup książek do biblioteki szkolnej; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość wsparcia – 3.200,00 

zł, bez wkładu własnego; X-XII 2018 r. 
2. Wykonanie remontu sal lekcyjnych; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość wsparcia – 18.000,00 

zł, bez wkładu własnego; VII 2018 r. 
SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W NASIELSKU 
Pozyskane środki od różnych instytucji, stowarzyszeń, firm itp. – łącznie 13.185,43 zł.  
SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PIERRE’A DE COUBERTINA W BUDACH SIENNICKICH 
1. Zabawa karnawałowa dla dzieci; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość wsparcia – 800,00 zł, bez 

wkładu własnego; I 2018 r. 
2. Wyposażenie i materiały do toalet; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość wsparcia – 2.400,00 

zł, bez wkładu własnego; I 2018 r. 
3. Nagrody rzeczowe (za wyniki w nauce, za konkursy, upominki z okazji Dnia Dziecka i ślubowania I 

klasy); źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość wsparcia – 2.400,00 zł, bez wkładu własnego; I-XII 
2018 r. 

4. Wykonanie dokumentacji projektowej; źródło wsparcia – Fundacja Młodzi Młodym (1.717,00 zł) oraz 
Towarzystwo Wiedzy Powszechnej (1.235,00 zł); IV 2018 r. 

5. Usługi remontowe; źródło wsparcia – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej; wysokość wsparcia – 
4.428,00 zł, bez wkładu własnego; VII 2018 r. 

6. Regały, stoły i krzesła do pokoju nauczycielskiego; źródło wsparcia – rodzice (darowizna rzeczowa); 
wysokość wsparcia – szacunkowo ok. 3.000,00 zł; VII 2018 r. 

7. Wymiana komputera dla dyrektora szkoły; źródło wsparcia – Towarzystwo Wiedzy Powszechnej 
(3.337,00 zł) oraz Smart Service (461,00 zł), bez wkładu własnego; X 2018 r. 
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8. Transport uczniów na zawody sportowe; źródło wsparcia – Raxel, wysokość wsparcia – 108,00 zł, bez 
wkładu własnego; XII 2018 r. 

9. Zakup warnika i artykułów remontowych; źródło wsparcia – Raxel, Smart Service, wysokość wsparcia 
– 942,00 zł, bez wkładu własnego; XII 2018 r. 

10. Stół konferencyjny; źródło wsparcia – Ministerstwo Rolnictwa, darowizna rzeczowa, wysokość 
wsparcia – 2.225,00 zł; XII 2018 r. 

 

SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W DĘBINKACH 
1. Książki i filmy edukacyjne dla potrzeb dzieci; Biskup Płocki Piotr Libera; 500,00 zł; 2018 r. 
2. Książka „Przedwiośnie” – Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej; 50,00 zł; 2018 r. 
SAMORZĄDOWE PRZEDSZKOLE W STARYCH PIEŚCIROGACH 
1. Zakup i montaż rolet do sali zajęciowej dla dzieci; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość 

wsparcia – 840,00 zł, bez wkładu własnego; II-IV 2018 r. 
2. Zakup dyplomów dla dzieci z okazji uroczystości pasowania na przedszkolaka; źródło wsparcia – Rada 

Rodziców; wysokość wsparcia – 120,00 zł, bez wkładu własnego; X 2018 r. 
3. Zakup tonerów i tuszy do urządzeń wielofunkcyjnych; źródło wsparcia – Rada Rodziców; wysokość 

wsparcia – 445,00 zł, bez wkładu własnego; XII 2018 r. 
 

J. Gmina w rankingach, konkursach, publikacjach 
 

Wydział Administracji i Nadzoru zgłosił kandydaturę Sołectwa Cieksyn na „Najaktywniejsze Sołectwo” do 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Nasze Sołectwo zajęło 2 miejsce i otrzymało 
nagrodę w wysokości 3500zł.  
 

Wydział Administracji i Nadzoru zgłosił zdjęcie autorstwa P. Andrzeja Zawadzkiego do konkursu 
„Samorządność – wiedzieć, rozumieć, znać” organizowanego przez Fundację Demokracji Lokalnej. Praca 
Pana Andrzeja otrzymała wyróżnienie w kategorii I – pracownicy samorządowi bądź pracownicy 
jednostek organizacyjnych. Zdjęcie przedstawiało budowę pomnika w Borkowie.  
 

Publikacje dotyczące uroczystości w Popowie Borowym ku czci żołnierzy niezłomnych ukazywały się m.in. 
w portalach internetowych takich jak:  
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1034-uroczystosci-w-popowie-borowym-ku-czci-zolnierzy-
niezlomnych-z-oddzialu-roja 
http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2018/062018/uroczystosci-patriotyczne-w-popowie-
borowym 
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/54670,Uroczystosci-pod-patronatem-IPN-oraz-Bieg-Tropem-Wilczym-
w-Popowie-Borowym.html 
 

Publikacje dotyczące uroczystości w Borkowie ku czci bohaterów 1920 roku ukazywały się m.in. w 
portalach internetowych takich jak: 
http://wirtualnynowydwor.pl/borkowo-98-rocznica-bitwy-nad-wkra/ 
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1062-obchody-98-rocznicy-bitwy-nad-wkra-w-borkowie-w-gminie-
nasielsk 
https://plonskwsieci.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/334__inscenizacja_walk_nad_wkra_w_borkowie_20
18.html 
https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36702,98-rocznica-Bitwy-nad-Wkra.html 
 

https://www.zorrp.org/uroczystosci/1034-uroczystosci-w-popowie-borowym-ku-czci-zolnierzy-niezlomnych-z-oddzialu-roja
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1034-uroczystosci-w-popowie-borowym-ku-czci-zolnierzy-niezlomnych-z-oddzialu-roja
http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2018/062018/uroczystosci-patriotyczne-w-popowie-borowym
http://diecezjaplocka.pl/dla-wiernych/aktualnosci/2018/062018/uroczystosci-patriotyczne-w-popowie-borowym
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/54670,Uroczystosci-pod-patronatem-IPN-oraz-Bieg-Tropem-Wilczym-w-Popowie-Borowym.html
https://ipn.gov.pl/pl/aktualnosci/54670,Uroczystosci-pod-patronatem-IPN-oraz-Bieg-Tropem-Wilczym-w-Popowie-Borowym.html
http://wirtualnynowydwor.pl/borkowo-98-rocznica-bitwy-nad-wkra/
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1062-obchody-98-rocznicy-bitwy-nad-wkra-w-borkowie-w-gminie-nasielsk
https://www.zorrp.org/uroczystosci/1062-obchody-98-rocznicy-bitwy-nad-wkra-w-borkowie-w-gminie-nasielsk
https://plonskwsieci.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/334__inscenizacja_walk_nad_wkra_w_borkowie_2018.html
https://plonskwsieci.pl/pl/15_fotorelacje/379_inne/334__inscenizacja_walk_nad_wkra_w_borkowie_2018.html
https://mazowieckie.pl/pl/aktualnosci/aktualnosci/36702,98-rocznica-Bitwy-nad-Wkra.html

