
UCHWAŁA NR XXXI/362/2021 
RADY MIEJSKIEJ W KIETRZU 

z dnia 27 maja 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 - 2026 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. 
U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) Rada Miejska w Kietrzu uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Zatwierdza się „Plan Odnowy Miejscowości Nasiedle na lata 2021 – 2026”, stanowiący załącznik nr 1 do 
niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Kietrza. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

          

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Kietrzu 

 
 

Mirosław Skoczylas 
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Załącznik do uchwały Nr XXXI/362/2021 

Rady Miejskiej w Kietrzu 

z dnia 27 maja 2021 r. 

PLAN ODNOWY MIEJSCOWOŚCI NASIEDLE NA LATA 2021-2026 

1. WSTĘP 

·Nasiedle to jedna ze starszych wsi położona na pagórkowatym pasie Przedgórza Sudeckiego, w gminie 
Kietrz w powiecie głubczyckim. W herbie ma kosę skrzyżowaną z lemieszem, co świadczy o rolniczych 
zajęciach ludności. Trudno jest nam sfinansować wszystkie potrzebne społeczności lokalnej przedsięwzięcia, 
zatem jedną z dróg do poprawy jakości naszego życia oraz tworzenia nowych źródeł utrzymania może być 
pozyskiwanie funduszy zewnętrznych, w tym z Unii Europejskiej. W związku z czym Grupa Odnowy Wsi 
opracowała plan rozwoju miejscowości. 

·Mieszkańcy sołectwa Nasiedle są dumni ze swojej miejscowości. Chcą żyć w atrakcyjnej, ładnej i przyjaznej 
wsi. Poprawiając warunki swojego zamieszkania i rozwijając swoją wieś, nie chcą stracić nic z jej kameralności 
i uroku, a przy okazji zintegrować się - wspólnie działając. 

·Plan odnowy miejscowości ma też pobudzić mieszkańców do wspólnego działania na rzecz Nasiedla. Plan 
jest dokumentem strategicznym, stworzonym przy znacznym udziale mieszkańców. Określa najważniejsze 
działania, które sami zainteresowani uznali za istotne dla swojej miejscowości, działania, które pomogą im 
rozwiązać problemy, pokonać bariery i osiągnąć stawiane sobie przez nich cele. Proponowane przedsięwzięcia 
mieszkańcy uznali za realne, możliwe do zrealizowania, przy założeniu także ich własnej aktywności oraz przy 
zaangażowaniu władz samorządowych Gminy Kietrz. Plan rozwoju miejscowości  pozwolił także na 
uświadomienie sobie przez mieszkańców ich roli w tworzeniu pomysłów na własny rozwój i poprawę 
warunków życia. 

·Plan odnowy miejscowości  powstał w wyniku dyskusji na zebraniach wiejskich, po konsultacji Grupy 
Odnowy Wsi z mieszkańcami. 

·Plan odnowy miejscowości  ma być między innymi załącznikiem do projektów 

zgłaszanych w celu uzyskania pomocy finansowej w ramach Opolskiego Programu Odnowy Wsi . Plan 
odnowy sołectwa Nasiedla  dotyczy kilku najbliższych lat. W okresie tym podejmowane będą określone - z 
uwagi na zaplanowane cele i priorytety rozwojowe - działania inwestycyjne, a także inne o charakterze 
szkoleniowym czy rekreacyjno-wypoczynkowym (np. imprezy). Podjęcie się realizacji danego zadania 
poprzedzone zostanie przygotowaniem niezbędnych opisów i uzasadnień realizacji zadania, opracowaniem 
zakresu rzeczowego, określeniem kosztów i terminów realizacji. Tak przygotowane i określone zadania będą 
przyjmowane przez zebrania wiejskie i będą stanowić kolejne załączniki do planu. 

·Opracowany Plan odnowy  miejscowości  Nasiedle wraz z opisem danego zadania, stanowić będzie 
nierozerwalny załącznik składanego o dofinansowanie wniosku do różnych instytucji finansujących. 

2. Charakterystyka sołectwa 

Położenie  

Miejscowość Nasiedle z przysiółkiem Nowy Dwór położona jest w gminie Kietrz w powiecie głubczyckim. 

Wieś i jej otoczenie odznacza się wybitnymi walorami krajobrazowymi, kulturowymi, historycznymi. Skala, 
charakter, klimat urbanistyczny miejscowości warte są zachowania i kultywowania. 

Podstawowe dane : 

Powierzchnia:  947,68 ha 

Liczba ludności: (stan na dzień 10.05.2021 . wg danych z Urzędu Gminy) – 355 osoby 

Ważniejsze drogi: droga wojewódzka nr. 419  

Instytucje: 

Na terenie miejscowości Nasiedle funkcjonuje: 
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·Zespół Szkolno- Przedszkolny 

·Wiejski Ośrodek Zdrowia 

·Wiejski Dom Kultury 

·Parafia Rzymsko-Katolicka pw. Św. Jakuba 

·12 podmiotów gospodarczych 

·21 gospodarstw rolnych 

Działalność kulturalna i sportowa: 

Funkcjonuje Wiejski Dom Kultury i Zespół Szkolno- Przedszkolny 

Położenie i środowisko przyrodnicze: 

Wieś  Nasiedle położona jest w otoczeniu pól i łąk, z dala od większych miast co wpływa na czystość 
naszego środowiska lokalnego. Około 1 km od miejscowości znajduje się las „nasielski” bogaty w różne gatunki 
drzew i zwierząt. Jest to miejsce wypoczynku i spacerów naszych mieszkańców. 

Najbliższe większe miejscowości to Głubczyce, Racibórz , Kietrz i czeska Opawa. Położenie to decyduje o 
bardzo malowniczych krajobrazach, atrakcyjności dla zamieszkania i wypoczynku. 

Położenie komunikacyjne 

Wieś jest korzystnie położona względem ważniejszych szlaków komunikacyjnych – droga wojewódzka, 
dostęp do miejscowości nie jest trudny. 

Miejscowość ma dobre połączenie komunikacyjne z najbliższymi miastami. 

Gospodarka 

Na terenie miejscowości Nasiedle działa 12 podmiotów gospodarczych dając zatrudnienie ok. 51 osobom. 
Większość z nich to podmioty jednoosobowe lub tzw. rodzinne. Mieszkańcy zajmują się również rolnictwem 
ok. 21 gospodarstw rolnych, ale także działalnością pozarolniczą, najczęściej poza terenem miejscowości. 

Historia 

Nasiedle to jedna ze starszych wsi położona na pagórkowatym pasie Przedgórza Sudeckiego, w gminie Kietrz 
w powiecie głubczyckim. W herbie ma kosę skrzyżowaną z lemieszem, co świadczy o rolniczych zajęciach 
ludności. Pierwsze wzmianki o miejscowości w zapiskach kościelnych pochodzą z 1253r. W tym czasie 
właścicielem posiadłości Nasiedil był rycerz Andreas Morawianin, Nasiedle było wówczas wsią czynszową. Na 
przełomie XVIII i XIX w nastąpił bujny i szybki rozwój majątku Sedlnickich i Opersdorf, a później wsi. Oni też 
przy współudziale księdza Waclava Kladivo, przyczynili się do budowy szkoły parafialnej, nowego kościoła i 
jego wyposażenia. W 1821 r. wieś wykupiła się od obowiązku świadczenia pańszczyzny i miejscowość uległa 
rozkwitowi. Czas sielanki przerywa pierwsza wojna światowa, po której majątek w Nasiedlu ulega parcelacji. 
Kolejny okres świetności przypada na dwudziestolecie międzywojenne, miejscowość liczyła 1700 mieszkańców 
i posiadała: 4 sklepy, 3 piekarnie, 2 rzeźnie, młyn, 3 restauracje, 1 fryzjera, 2 kowali, kaflarnię, cegielnię. W 
czasie działań wojennych II wojny światowej w latach 1939-1945 w wyniku bombardowań, pożarów i ostrzału 
artyleryjskiego wieś została zniszczona. W 70% zniszczony był również kościół. Całkowitemu zniszczeniu 
uległo prawie 50 domów. I tak po drugiej wojnie światowej rozpoczyna się kolejny etap w historii Nasiedla, 
czas zmagań z odbudową zniszczeń wojennych. Powstały nowe zakłady pracy Państwowy Ośrodek Maszynowy 
– POM, ZUM – Zakład Usług Mechanicznych, piekarnia, młyn elektryczny, trzy sklepy spożywcze, sklep 
tekstylno – odzieżowy, sklep zwany „żelaznym”, straż pożarna, pijalnia piwa,. Funkcjonowała kolej, Ośrodek 
Zdrowia, poczta, Wiejski Dom Kultury, mleczarnia, szkoła, przedszkole, Zasadnicza Szkoła Rolnicza w pałacu 
oraz Urząd Gromady Nasiedle. 

3. Analiza zasobów. 

Analiza zasobów zawiera wykaz elementów materialnych oraz niematerialnych sołectwa, które mogą być 
wykorzystane dla rozwoju miejscowości, 
w działaniach na rzecz jego odnowy. 

Rodzaj zasobu Opis (nazwanie) zasobu jakim wieś dysponuje 
Środowisko  
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przyrodnicze 
Walory krajobrazu, 
rzeźby terenu  

Otoczenie lasu, malowniczy, zróżnicowany topograficznie 
Krajobraz, charakterystyczny pagórek na którym znajduje się 
Kościół parafialny. 
 

Walory klimatu  Korzystny dla rolnictwa, specyficzny ze względu na Bramę 
Morawską. 

Walory szaty roślinnej, 
świat zwierzęcy 

Las liściasty z przewagą: buk, brzoza, dąb, klon, olcha, świerk. 
Zwierzęta: sarny, zające, borsuki, bażanty. 

Wody podziemne i 
powierzchniowe 

Źródełko, rzeka koło byłej mleczarni. 

Gleby, kopaliny, 
budowa geologiczna 

Przeważają w otoczeniu gleby czarnoziem o klasie I-III, niecka 
w postaci łyżki po wydobyciu gliny. 

Środowisko 
kulturowe 

 

Walory architektury Pałac XVIII w.; Młyn i Browar z XIX w.; Kapliczki przydrożne 
przy ul. Świerczewskiego oraz skrzyżowanie  ul. 
Świerczewskiego i Młyńskiej z XIX w.; Krzyż pokutny XIV-
XVI w,; Krzyż upamiętniający poległych nasiedlan 1914-18; 
Krzyż przy ul. Świerczewskiego XIX w.; Kościół parafialny 
przebudowany w XIX w. po wojnie zmieniły się wieże,; Kuźnie 
p. Kunisz i Sperlich. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej publicznej 

Teren przy WDK, boisko wiejskie, boisko przy zespole Szkolno 
– Przedszkolnym. 

Walory przestrzeni 
wiejskiej prywatnej 

Zespół parkowo – pałacowy. 

Zabytki i pamiątki 
historyczne 

Pałac XVIII w.; Młyn i Browar z XIX w.; Kapliczki przydrożne 
przy ul. Świerczewskiego oraz skrzyżowanie  ul. 
Świerczewskiego i Młyńskiej z XIX w.; Krzyż pokutny XIV-
XVI w,; Krzyż upamiętniający poległych nasiedlan 1914-18; 
Krzyż przy ul. Świerczewskiego XIX w.; Kościół parafialny 
przebudowany w XIX w. po wojnie zmieniły się wieże,; Kuźnie 
p. Kunisz i Sperlich. 

Miejsca, osoby i 
przedmioty kultu 

Kościół parafialny z cudownym obrazem Matki Boskiej 
Nasielskiej, gdzie w ostatnią niedzielę sierpnia odbywa się 
pielgrzymka dekanalna; okoliczne krzyże- procesje w Dni 
Krzyżowe, zabytkowe kapliczki- procesja Bożego Ciała. 

Święta, odpusty i 
pielgrzymki 

Święta: dożynki wiejskie, odpust w lipcu na św. Jakuba; 
pielgrzymka dekanalna w ostatnią niedzielę sierpnia. 

Tradycje, obrzędy, 
gwara 

Wykonanie korony dożynkowej przez kobiety z KGW, 
organizacja Dnia Kobiet, Dnia Dziecka. 

Legendy, podania i 
fakty historyczne 

Legenda związana z Krzyżem Pokutnym i obrazem Matki 
Boskiej uzdrowicielki dzieci. 

Przekazy literackie Kroniki kościelne od 1690 r., książki informacyjne o Nasiedlu i 
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jego zabytkach. 
Ważne postacie  Właściciele pałacu, ks. Wilhelm Thimel. 
Specyficzne nazwy Żabiniec, łyżka, las „nasielski” 
Specyficzne potrawy Kluski kijem bite (prażuchy), wodzianka. 
Dawne zawody Kowal - dwie kuźnie, rzeźnik- dwie masarnie, kaflarz – 

kaflarnia, młynarz, mleczarz, piekarz. 
Zespoły artystyczne, 
twórcy 

Zespół dziecięcy przy Zespole Szkolno – Przedszkolnym, Koło 
Gospodyń Wiejskich – korona dożynkowa, autorzy książki o 
historii Nasiedla, ksiądz prowadzący kroniki parafialne. 

Obiekty i tereny  

Działki pod zabudowę 
mieszkaniową 

Działki prywatne 

Działki pod zakłady 
usługowe i przemysł 

Była stacja PKP 

Pustostany 
mieszkaniowe 

Trzy domy do rozbiórki 

Pustostany 
poprzemysłowe 

Obora po byłym PGR, garaże po byłym Kółku Rolnym 

Tradycyjne nie 
użytkowane obiekty 
gospodarskie 

Budynki po dwóch kuźniach 

Infrastruktura 
społeczna 

 

Place publicznych 
spotkań i festynów 

Boisko wiejskie, plac przy WDK 

Sale spotkań, świetlice, 
kluby 

WDK w Nasiedlu, siłownia 

Miejsca uprawiania 
sportu 

Sala gimnastyczna, boisko wiejskie, boisko przy Zespole 
Szkolno- Przedszkolnym 

Miejsca rekreacji Las  
Ścieżki rowerowe, 
szlaki turystyczne 

Brak  

Szkoły, przedszkola Zespół Szkolno - Przedszkolny 
Biblioteki  Szkolna 
Placówki służby 
zdrowia 

Wiejski Ośrodek Zdrowia 

Infrastruktura 
techniczna 

 

Wodociąg, kanalizacja Wodociąg jest, ale wymagający remontu, kanalizacja burzowa 
ul. Świerczewskiego 

Drogi  Wojewódzka, powiatowa, gminne asfaltowe– w tym dwie 
brukowe ul. Polna, ul. Długa 

Chodniki, parkingi, 
przystanki 

Chodnik ul. Świerczewskiego, dwa parkingi przy Kościele, trzy 
przystanki PKS 
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Sieć telefoniczna, 
dostępność do internetu 

Sieć telefoniczna – różni operatorzy, internet radiowy , 
światłowodowy i z sieci telefonicznej 

Telefonia komórkowa Jest  
Gospodarka i 
rolnictwo 

 

Podmioty gospodarcze 
i ilość miejsc pracy 

GPR „Ziarno”- 4 os. (handel) 
„Gabi”- 1 os. (handel) 
 „NAPUS-OIL OLEJ GŁUBCZYCKI”- 3 os. (PRODUKCJA 
OLEJU JADALNEGO ZIMNOTŁOCZONEGO 
2 sklepy spożywcze- 2 os.(handlowo-usługowy) 
WOZ- 3 os. 
WDK- 3 os. 
Zespół Szkolno – Przedszkolny- 20 os. 

Gastronomia Brak 
Miejsca noclegowe Brak 
Gospodarstwa rolne 21 
Uprawy, hodowle Pszenica, rzepak , burak cukrowy, kukurydza. Hodowla krów i 

tuszy chlewnej. 
Możliwe do 
wykorzystania odpady 
produkcyjne 

Słoma, rzepak 

Środki finansowe i 
pozyskiwanie 
funduszy 

 

Środki udostępniane 
przez gminę 

Około 16000 zł na sołectwo jako Fundusz Sołecki, Odnowa 
Wsi- 3500 zł po wstąpieniu do programu 

Środki 
wypracowywane 

Udział w konkursach , sponsorzy, prace społeczne 

Mieszkańcy (kapitał 
społeczny i ludzki) 

 

Autorytety i znane 
postacie 

Ksiądz proboszcz, sołtys, p. Białas 

Krajanie znani w 
rejonie, w kraju i za 
granicą 

p. Tarnawski- medal za udział w I wojnie światowej, 
p. Okut- walczył pod Monte Cassino, 

Osoby o specyficznej 
wiedzy i zdolnościach 

p. Białas- architekt, 
p. Kopaniecka- ekspert w pozyskiwaniu funduszy, 
ksiądz Karol Hoinka, 
p. Litwinowicz - zebrała materiały o historii Nasiedla 

Przedsiębiorcy i 
sponsorzy 

Podmioty gospodarcze działające w naszej miejscowości 

Osoby z dostępem do 
internetu 

100 osób 

Pracownicy nauki p. Kowcz-Kromolicka prof. na Uniwersytecie w Szczecinie, 
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nauczyciele ok. 13 osób 
Związki i 
stowarzyszenia 

Grupa Odnowy Wsi, Rada Sołecka, Koło Gospodyń Wiejskich, 
Ochotnicza Straż Pożarna, Kółko Rolne, Rada Parafialna, Grupa 
Producentów Rolnych – „Ziarno”. 

Kontakty zewnętrzne 
np. z mediami 

Informator Miejski w Kietrzu 

Współpraca 
zagraniczna i krajowa 

OSP Nasiedle - OSP z Bilovca 

Informacje dostępne o 
wsi 

 

Publikatory, lokalna 
prasa 

Informator Miejski w Kietrzu 

Książki, przewodniki ·„Nasiedle dawniej i dziś” publikacja współfinansowana z EFRR 
w ramach programu INTERREG III A Czechy- Polska i Budżetu 
Państwa 
·„Krzyże i kapliczki gminy Kietrz elementem współistnienia 
dwóch kultur” publikacja finansowana ze środków polsko- 
amerykańskiej Fundacji Wolności w ramach programu równać 
szanse 
·„Grody, zamki i pałace” Stowarzyszenie gmin dorzecza górnej 
Odry Euroregion Silesia 

 

4. ANALIZA SWOT   

DIAGNOZA MOŻLIWOŚCI ROZWOJOWYCH SOŁECTWA 

Przeprowadzenie tzw. analizy SWOT jest jednym z czynników umożliwiających podjęcie prawidłowej 
decyzji na podstawie posiadanych informacji. Umożliwia usystematyzowanie danych dotyczących projektu i 
podpowiada kierunki rozwiązań. Przeprowadzenie jej jest niezbędne do prawidłowej oceny sytuacji. 

Mocne strony – atuty rozwoju sołectwa 

·Walory architektury: pałac, kościół, młyn, browar, kapliczki, przydrożne krzyże. 

·Cenne przyrodniczo obszary: las, zespół parkowy przy pałacu, źródełko wraz z parkiem. 

·Miejsca pracy: ok. 50 osób zatrudnionych w zakładach i 25 rolników. 

·Wiejski Dom Kultury. 

·Ośrodek zdrowia. 

·Zespół szkolno-przedszkolny. 

·Kościół parafialny. 

·Położenie przy drodze wojewódzkiej. 

·Położenie przy granicy z Czechami. 

Słabe strony – czynniki ograniczające rozwój sołectwa 

·Słaba infrastruktura techniczna – brak oczyszczalni ścieków i kanalizacji. 

·Pustostany mieszkaniowe, budynki gospodarcze i poprzemysłowe, które negatywnie wpływają na wygląd 
miejscowości. 

·Jakość dróg. 
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·Brak chodników. 

·Zagospodarowanie przestrzeni wiejskiej publicznej: park, plac zabaw, boisko wiejskie. 

·Brak agroturystyki. 

·Mały dostęp do ośrodków kultury (kino, teatr) 

·Starzejące się społeczeństwo, migracja młodzieży do miast. 

·Grupa ludzi przeciwna jakimkolwiek zmianom. 

Szanse i okazje – możliwości rozwoju sołectwa wynikające z otoczenia 

·Bogate zasoby historyczne miejscowości. 

·Położenie przy granicy z Czechami. 

·Integracja społeczności lokalnej przy realizacji projektów. 

·Aktywność istniejących organizacji społecznych. 

·Umiejętne wykorzystanie informacji zdobytych w trakcie szkoleń. 

·Rozwój agroturystyki. 

·Poprawa jakości dróg. 

·Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków. 

Zagrożenia – czynniki niesprzyjające wynikające z otoczenia 

·Starzenie się społeczeństwa. 

·Mały przyrost naturalny. 

·Małe zaangażowanie społeczeństwa lokalnego. 

·Migracja młodych mieszkańców. 

·Małe doświadczenie w pozyskiwaniu środków finansowych. 

5. Nasiedle - wizja naszej wsi  

„Wieś funkcjonalna, lokalne centrum kultury (również dla okolicznych miejscowości), bezpieczna, 
szanująca środowisko, otwarta na nowych mieszkańców i turystów, w której żyją życzliwi i gościnni 
mieszkańcy” 

·nasza wieś ma wszelkie szanse rozwojowe - mamy sporo atrakcyjnych    terenów, chętnie powitamy nowych 
mieszkańców ceniących spokój i kameralność, a także życzliwych sąsiadów, jesteśmy „skazani” na rozwój , 

·chcemy żyć bezpiecznie (chodniki, pasy na drodze wraz z oświetleniem przejścia), 

·chcemy żyć w pięknym estetycznym otoczeniu ze szczególnym uwzględnieniem środowiska naturalnego, 

·chcemy się lepiej poznać i zintegrować, 

·chcemy poprawić warunki codziennego życia, wyrównać nasze szanse z miastem i większymi ośrodkami 
naszej gminy, 

·chcemy zapewnić dobre warunki dla młodych, 

·dobra promocja miejscowości w Internecie, 

·chcemy skorzystać z okazji sfinansowania naszych marzeń np. poprzez pomoc unijną 

6. PROGRAM   KRÓTKOTERMINOWY   (2021-2026) 

1. Modernizacja Centrum Aktywizacji Wsi 

2. Urządzenie przy CAW terenu rekreacyjnego: 

·Rozbudowa placu zabaw dla dzieci 

·zaplecza do spędzania wolnego czasu: stoliki, ławki pod zadaszeniem 
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3. Poprawa estetyki wsi poprzez: 

· poprawę wyglądu posesji, 

·zagospodarowanie skwerku przy wjeździe do miejscowości, powstanie skalniaka, obsadzenie roślinami, 

·obsadzanie klombów i kwietników kwiatami, ich pielęgnacja oraz koszenie terenów zielonych, 

·powstanie tablic informacyjnych  historii, zabytkach, 

·likwidacja pustostanów 

4. Integracja społeczności lokalnej poprzez 

·organizację zabaw okolicznościowych- Dnia Dziecka, Dnia Kobiet, 

· organizacja festynu festynów 

·coroczną organizację wiejskich dożynek 

7. PLAN  I   PROGRAM   ODNOWY   WSI   NASIEDLE 

NA  LATA  2021 - 2026 

1. modernizacja Centrum Aktywizacji Wsi 

2. Modernizacja źródełka i skalnej skarpy, powstanie wysepki z ławeczką 

3. Poprawa stanu dróg w miejscowości oraz drogi głównej  dojazdowej do przysiółka Nowy Dwór 

4. Remont i budowa nowych chodników ul. Świerczewskiego, Bohaterów i Kolejowa 

5. Utwardzenie i położenie asfaltu na ul. Długiej i dojazdu do bloków byłego PGR-u 

6. Budowa kanalizacji i oczyszczalni ścieków 

7. Budowa kanalizacji burzowej 

8. Rozbudowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego: powstanie placu dla najmłodszych 

9. Oznakowanie wszystkich zabytków w miejscowości 

10. Stworzenie ścieżki rowerowej Nasiedle – Lubotyń - Ludmirzyce – Pilszcz - Czechy 

11. Stworzenie „Kroniki wsi” od zamierzchłych czasów do czasów teraźniejszych 

12. Wydanie informatora o daniach regionalnych: promocja rodzimych produktów. 

13. Budowa drogi ul. Młyńskiej 

14. Odnowienie granic dróg transportu rolnego w obrębie Sołectwa Nasiedle 

15. Doposażenie Placu zabaw 

16. Budowa oświetlenia zasilanego źródłami odnawialnymi na ul. Szkolnej koło szkoły. 

17. Montaż siatek ochronnych za bramkami an boisku wiejskim. 

18. Doposażenie WDK Nasiedle niezbędne artykuły. 

19. Modernizacja drogi koło Pałacu łączącej ul. Szkolną  z 

ul. Zankową 

20. Powstanie koła Gospodyń Wiejskich w Nasiedlu. 

Projekt Rozwoju Miejscowości wykonała Grupa Odnowy Wsi Nasiedle
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