
2010 rok 

 

1. Tytuł projektu: Rozwój e-usług w Gminie Wyszków 

 

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                             

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, 

Priorytet II Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza, Działanie 2.2 Rozwój e-usług.  

Przedmiotem projektu było podniesienie dostępności publicznych usług administracyjnych 

dla obywateli i przedsiębiorców poprzez wsparcie i promocję interoperacyjności zarówno na 

poziomie istniejących usług świadczonych drogą elektroniczną, jak i dla „tradycyjnych” usług 

publicznych. Na kompleksowe przedsięwzięcie składały się trzy podstawowe elementy:  

 e-obieg – system zarządzania dokumentacją w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. 

 e-usługi – zdalne usługi dla klientów urzędu dostępne poprzez portal internetowy wdrożony 

w skali gminy oraz Infomaty.  

 budowa systemu wspomagania zarządzania w gminie – platformy do wymiany danych i 

informacji pomiędzy podmiotami funkcjonującymi w ramach gminy. Jest to elektroniczna 

wymiana informacji pomiędzy: Urzędem Miejskim, Radą Miejską, Sołectwami i Jednostkami 

Organizacyjnymi Gminy.  

Realizację projektu zakończono w dniu 30.06.2012 r. 

Całkowita wartość zadania: 1.486.907,82 zł.  

Wysokość dofinansowania: 1.225.094,62 zł.  

2. Tytuł projektu: Modernizacja drogi gminnej dla miejscowości Lucynów i Lucynów Duży – etap II 

 

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013,                           

Priorytet III Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa.  

 Przedmiotem projektu była realizacja infrastruktury technicznej w zakresie 

infrastruktury drogowej w miejscowościach Lucynów i Lucynów Duży położonych na terenie 

Gminy Wyszków i włączenie jej do gminnego systemu komunikacyjnego. 

Realizację projektu zakończono w dniu 31.03.2011 r. 

Całkowita wartość zadania: 932.834,25 zł  

Wysokość dofinansowania: 754.418,75 zł  

 



3. Tytuł projektu: Budowa drogi w Ślubowie  

 

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet III 

Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. 

Nowo wybudowana droga w Ślubowie poprawiła istotnie dostępność komunikacyjną 

miejscowości, wpłynęła także na poprawę bezpieczeństwa jej użytkowników. Wykonanie nawierzchni 

bitumicznej, poboczy z kruszywa łamanego oraz wjazdów indywidualnych, uporządkowało ruch 

pojazdów, pieszych i rowerzystów na całym odcinku drogi. 

Realizację projektu zakończono w dniu 31.03.2011 r 

Całkowita wartość zadania: 1.428.947,78 zł  

Wysokość dofinansowania:  1.214.605,61 zł  

 

4. Tytuł projektu: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku starym, Tulewie Górnym i Rybnie 

                                                                                       

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na 

rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013,   

Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321 

Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej. 

Przedmiotem projektu była realizacja infrastruktury technicznej tj. sieci kanalizacji sanitarnej 

dla miejscowości Rybienko Stare, Tulewo Górne i Rybno. Jest to kolejny etap realizacji projektu 

systemu skanalizowania terenów wiejskich gminy. 

Realizację projektu zakończono w dniu 30.11.2011 r. 

Całkowita wartość zadania: 5.594.185,05 zł  

Wysokość dofinansowania: 2.255.906,00 zł  

5. Tytuł projektu:  Budowa obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa - etap II    

 

Projekt zrealizowany został ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013, Priorytet III 

Regionalny system transportowy, Działanie 3.1 Infrastruktura drogowa. 

 Przedmiotem projektu była budowa II etapu obwodnicy śródmiejskiej Wyszkowa. Realizacja 

tego zadania miała szczególne znaczenie dla Gminy Wyszków, gdyż stanowiła kontynuację 



zakończonej w 2007 roku budowy I etapu obwodnicy, a co za tym idzie w widoczny sposób poprawiła 

skomunikowanie Gminy. 

 

Realizację projektu zakończono w dniu 15.06.2010 r. 

Całkowita wartość zadania:  7.576.434,20 zł 

Wysokość dofinansowania:  6.005.045,52 zł   

 


