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GRUDZIEŃ 2008 r. I STYCZEŃ 2009 r. 
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Szanowni Państwo! 

 

           Mogę powiedzieć, Ŝe miesiąc grudzień ubiegłego roku jak zwykle zresztą 

zdominowały spotkania wigilijne i opłatkowe. Sam Ośrodek Pomocy Społecznej był 

organizatorem i współorganizatorem kilkunastu spotkań wigilijnych dla róŜnych 

grup środowiskowych z terenu naszej gminy. Ogółem w spotkaniach wzięło udział ok. 

400. osób, w tym równieŜ ja i moi zastępcy. Podsumowaniem tej tradycji było 

powiatowo-gminne spotkanie wigilijne w Hali Sportowej WOSiR w której równieŜ 

uczestniczyli Radni miejscy i urzędnicy Gminy Wyszków. 

          Ostatni miesiąc roku 2008 oraz pierwszy miesiąc bieŜącego roku to wyjątkowa 

aktywność naszych pracowników, którzy korzystają ze wszystkich dostępnych 

moŜliwości aby sięgnąć po środki zewnętrzne wspomagające i odciąŜające nasz 

budŜet.  

1. OPS zakończył realizację i rozliczył projekt pn. „Cudze chwalicie, swego nie 

znacie – Skuszew na 5+”, na który Stowarzyszenie „Promenada” pozyskało 

dofinansowanie z Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z Rządowego 

Programu „Fundusz Inicjatyw Obywatelskich” w kwocie 25.000,00zł. 

Beneficjentami projektu były dzieci i młodzieŜ z miejscowości Skuszew (45 

osób), a celem podejmowanie działań na rzecz środowiska lokalnego oraz 

alternatywnych form spędzania czasu wolnego przez dzieci i młodzieŜ. 

 

2. OPS rozliczył równieŜ realizowany od czerwca projekt systemowy w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Szansa dla kobiet” dofinansowany 

ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota projektu to 

258.740,00 zł, w tym dofinansowanie z EFS w kwocie 231.572,00 zł. Projekt 

dotyczył 24 kobiet bezrobotnych, długotrwale korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej. Celem projektu była aktywizacja zawodowa, edukacyjna           

i społeczna w/w kobiet. 

 

3. JuŜ w styczniu tego roku OPS opracował i złoŜył wniosek o przyznanie dotacji 

celowej na realizację wieloletniego Programu „Pomoc państwa w zakresie 

doŜywiania” w 2009r., w tym dalsze dofinansowanie doposaŜenia punktów 

wydawania posiłków, na łączną kwotę 614.285,26 zł. Prognozowana liczba 

osób, która będzie wymagała doŜywiania w 2009r. to 702 osoby (w tym 530 



 3 

dzieci i 172 osoby dorosłe). 

 

RównieŜ nasz urzędowy Wydział Pozyskania Środków Zewnętrznych przygotował 

kolejne wnioski o dofinansowanie, które złoŜyliśmy :  

 

• do Muzeum Historii Polski o dofinansowanie zadania pn.: „Rok 1920 

na ziemi Wyszkowskiej” w ramach ogłoszonego przez Ministra Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego programu „Patriotyzm Jutra” – na kwotę 

97.650,00, z czego środki Muzeum Historii Polski – 50.000zł, 

• do Urzędu Marszałkowskiego Województwa  Mazowieckiego dwa 

wnioski o dotację z terenowego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych – 

budowa i modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych : 

Budowa drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leszczydół Pustki 

(wnioskowana kwota dotacji z FOGR: 215.804,11), oraz Modernizacja 

drogi dojazdowej do pól w miejscowościach Lucynów i Lucynów DuŜy 

(wnioskowana kwota dotacji z FOGR: 365.494,81zł). 

• do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych 

uzupełnienie do wniosku o dofinansowanie w ramach Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet II, 

Działanie 2.2 – „Rozwój e-usług”, zadania pn. „Rozwój e-usług w 

Gminie Wyszków”. Całkowita wartość zadania 1.586.864,12zł, 

wnioskowany wkład wspólnotowy 1.348.834,50 zł. 

ZłoŜyliśmy równieŜ liczne rozliczenia do zadań, na które uzyskaliśmy dofinansowanie 

w roku ubiegłym min. w ramach Samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju 

Mazowsza. Czekamy na ocenę merytoryczną 7 wniosków złoŜonych do RPO WM, 

które przeszły ocenę formalną.  

          Ostatecznie bez zewnętrznego wsparcia ale za to przy współdziałaniu ze 

Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Poszkodowanych w Wypadkach Drogowych w 

grudniu ubiegłego roku otworzyliśmy pierwsze w naszym mieście Miasteczko Ruchu 

Drogowego, które dzięki wyposaŜeniu w profesjonalny sprzęt i znaki drogowe szkoląc 

młodych rowerzystów i pieszych znacznie przyczyni się do poprawienia 

bezpieczeństwa naszych mieszkańców.   
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           Z końcem roku rzeczowo i finansowo zakończyło się większość gminnych 

inwestycji takŜe takich, których konieczność pojawiła juŜ w miesiącu grudniu. Były to 

min.  

• roboty dodatkowe do zadania pn.: „Przebudowa ul. Spokojnej w Kamieńczyku,                 

• przebudowa parkingu przy ul. 3 Maja w Wyszkowie,  

• rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Wyszków w 

miejscowościach Wyszków, Skuszew, Gulczewo i Kamieńczyk z dostawą i 

montaŜem nowych opraw oświetleniowych,  

• budowa linii kablowej oświetlenia ulicznego w ul. Radosnej w Wyszkowie, 

• remont ul. Prostej – odtworzenie ogrodzenia, wykonanie 82 szt. słupków                  

z montaŜem, 

• wykonanie zatoki parkingowej przy ul. 11 Listopada w Wyszkowie. 

 

              W związku z końcem roku odnowiliśmy szereg umów na obsługę, 

konserwację sieci instalacji czy utrzymanie pomieszczeń zajmowanych przez Urząd. 

Zmieniliśmy np. firmę sprzątającą, którą obecnie jest firma monitorująca i 

ochraniająca budynek Urzędu czyli Gwarant. Skutecznie remontujemy kolejne 

pomieszczenia urzędu nieprzerwanie korzystając z pomocy osób odbywających karę 

pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Popowie Kościelnym. Jestem 

przekonany, Ŝe standard załatwiania spraw przez interesantów znacznie się teraz 

poprawił.             Wydział Finansowo-BudŜetowy przeprowadził wszystkie czynności związane         

z  zamknięciem roku  budŜetowego oraz otwarciem nowego. Uzgodnione zostały salda 

ze wszystkimi kontrahentami. Na dzień dzisiejszy nie występują Ŝadne zobowiązania 

przeterminowane.  


