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Wyszków, 23.06.2009 r. 

 

 

Szanowni Państwo ! 

 

W maju bieŜącego roku, w ramach pracy Urzędu Miejskiego w Wyszkowie na podkreślenie 
zasługuje realizacja następujących czynności:  
 
W ramach pracy Wydziału Strategii i Rozwoju Gminy: 
 
1. Przygotowano i podpisano umowy z zakresu inwestycji, w szczególności na: 

• „Wykonanie programu funkcjonalno – uŜytkowego sali gimnastycznej w Zespole 

Szkół w Rybnie”  

• Nadzór inwestorski nad zadaniem „Remont ul. K.SkarŜyńskiego w Wyszkowie”                      

• „Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Centrum w Wyszkowie” 

• „Remont ul. SkarŜyńskiego w Wyszkowie”  

• „Remont zaplecza sanitarno szatniowego w Gimnazjum nr 2 dla potrzeb kompleksu 

boisk sportowych w ramach programu MOJE BOISKO „ORLIK 2012”  

• „Wykonanie projektu przebudowy chodników i ciągu spacerowego na skarpie nad 

rzeką Bug przy Parku im. Karola Ferdynanda Wazy w Wyszkowie na odcinku od 

przystani do mostu drogowego”  

• „Wykonanie projektu modernizacji targowiska miejskiego przy ul. Dworcowej               

w Wyszkowie”  

• „Rozbudowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Tulewo, Gulczewo                      

i Fidest, gmina Wyszków”  

 

2. Przekazano place budowy w ramach następujących zadań:  

• Budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej na osiedlu Centrum w Wyszkowie; 

• Remont ul. SkarŜyńskiego w Wyszkowie. 

 

3. W ramach bieŜącej pracy sporządzono: 
• 8 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości 

• 18 postanowień opiniujących pozytywnie podział działek. 

• 3 protokoły uzgodnień,  w sprawie odszkodowania za wykup pod drogi gminne. 
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W zakresie zamówień publicznych 

 

Ogłoszono przetargi na zadania: 

 

1. „Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego kanalizacji sanitarnej w Rybienku 

Nowym”; 

2. „Budowa Obwodnicy Śródmiejskiej Wyszkowa – etap II”; 

3. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – Budowa Obwodnicy 

Śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV”; 

4. „Budowa kompleksu boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko ORLIK 

2012” przy Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie”; 

5. „Budowa – przebudowa drogi w Ślubowie”; 

6. „Modernizacja drogi gminnej dla msc. Lucynów, Lucynów DuŜy – etap II”; 

7. „Remont pomieszczeń w budynku biurowym stanowiącym współwłasność Starostwa 

Powiatowego i Gminy Wyszków”; 

8. „Remonty cząstkowe dróg gminnych o nawierzchni nieutwardzonej”; 

9. „Przebudowa ul. Przejazdowej w Skuszewie, Gmina Wyszków – etap I”; 

10. „Budowa ul. Szpitalnej w Wyszkowie – etap I”; 

11. „Budowa drogi w miejscowości Łosinno-Wielątki Nowe- Leszczydół Podwielątki”. 

 

Rozstrzygnięto przetargi na zadania:  

 

1. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 w Wyszkowie”  

2. „Przebudowa chodnika przy ul. Jana Matejki w Wyszkowie na odcinku od ul. I AWP 

do ul. Zielonej”  

3. „Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej – Budowa Obwodnicy 

Śródmiejskiej Wyszkowa – etap III i IV”  

 

Wydział Gospodarki Komunalnej, mieszkalnictwa i rolnictwa realizował zadanie 

bieŜące, w szczególności: 

 

1. Wykonywano prace w ramach zawartych umów na wykonanie usług z zakresu: 

− Remontów cząstkowych dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej (w ramach 

tego działania uzupełniono ubytki drogowe masą bitumiczną o powierzchni 460 

m2, uszczelniono pęknięcia nawierzchni bitumicznej - 240 m2, naprawę 
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nawierzchni z elementów drobnowymiarowych – 49,2 m2, regulację włazów studni 

– 2 szt.). 

− BieŜącego utrzymania oznakowania dróg gminnych. 

− Utrzymania przystanków autobusowych i szaletu miejskiego. 

− Omiatania ulic i utrzymanie czystości w pasach dróg gminnych. 

− BieŜącego utrzymanie zieleni na terenie miasta oraz na terenie Parku Wazów. 

− Utrzymania czystości na terenach komunalnych. 

− Wykonano i nasadzono teŜ kwiaty w palisadach przy ul. Gen. J.Sowińskiego               

w Wyszkowie. 

2. Ponadto realizowano zadania z zakresu gospodarki lokalami komunalnymi, oraz 

wydawano postanowienia w sprawie akceptacji programów gospodarki odpadami 

niebezpiecznymi. Wypłacano teŜ dodatki mieszkaniowe, z których w maju skorzystało 

329 rodziny na kwotę 42.496, 59 zł 

 

WYDZIAŁ EDUKACJI I SPRAW SPOŁECZNYCH  

 

1. Po raz pierwszy dyrektorzy placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę 

Wyszków przygotowali i złoŜyli arkusze do organizacji szkół na rok szkolny 

2009/2010 w zakupionym przez Urząd Miejski w Wyszkowie systemie 

informatycznym wspomagającym zarządzanie oświatą Sigmie Optimum firmy 

VULCAN. ZłoŜenie w/w dokumentów poprzedziły zorganizowane dla dyrektorów 

konsultacje ze specjalistą do spraw szkoleń oraz zajęcia dla księgowych prowadzone 

przez Dyrektora Oddziału firmy VULCAN. Weryfikacji i ostatecznego zatwierdzenia 

arkuszy w formie elektronicznej dokonano do dnia 25 maja br. 

 

2. W dniu 29.05.2009r. Komisja powołana przez Burmistrza rozpatrzyła wnioski złoŜone 

przez 21 nauczycieli czynnych i nauczycieli emerytów w ramach funduszu 

zdrowotnego. Pozytywnie zaopiniowano 19 wniosków, w ramach, których 

rozdysponowano kwotę 20 100zł. 

 

3. Przy współpracy z Referatem d/s Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych 

przygotowano i złoŜono wnioski o przyznanie dofinansowania ze Środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania „Wyrównywanie szans 

edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w 

systemie oświaty”.  
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4. W dniach 28 - 29.05.2009r odbyło się szkolenie dla Członków Gminnych Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. W szkoleniu wzięły udział Gminne 

Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Wyszkowa, Zabrodzia, 

Rząśnika. 

 

5. W dniach 11 – 12.05.2009r odbyły się w spektakle profilaktyczne „Shrek i tajemnica 

osła” oraz „Dzień Wagarowicza”. W spektaklach wzięło udział ok. 1300 dzieci                       

i młodzieŜy. 

 

W ramach pracy Wydziału OSO oprócz bieŜącej pracy Wydziału zawarto umowy na 

realizację zadań: 

− wymiana pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Lucynowie DuŜym; gm. 

Wyszków; 

− wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy budynku remizy OSP w Rybnie- 

wykonanie garaŜu; koszt zadania- 6.100,00 zł brutto.; 

    

Dodatkowo w ramach zadań Wydziału złoŜono wnioski do Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie Ochotniczych StraŜy PoŜarnych w Rybnie, 

Lucynowie DuŜym oraz Świniotopi na zakup motopompy szlamowej, węŜy tłocznych, piły 

spalinowej do drewna- kwota dofinansowania: 19.463,30 zł brutto. 

 

REFERAT ds. POZYSKIWANIA ŚRODKÓW ZEWN ĘTRZNYCH  

 

1. ZłoŜono do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych uzupełnienia do 

wniosku pn. „Modernizacja WOK Hutnik”. W dniu 27.05.2009r. Gmina Wyszków 

otrzymała informację o pozytywnej ocenie formalnej w/w wniosku, 

2. ZłoŜono do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych wniosek pn. 

„Rozwój markowego produktu turystycznego „Puszcza Biała Mazowieckiego 

Kamieniecka”. Wartość zadania - kwota 7.288.323,92 zł (środki do pozyskania 

6.195.075,33zł),  

3. ZłoŜono do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych wniosek pn. 

„Modernizacja infrastruktury rekreacyjnej i sportowej w Wyszkowie – etap I”. Wartość 

zadania - kwota 10.909.775,07 zł (środki do pozyskania 9.273.308,81zł), 
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4. ZłoŜono do Mazowieckiej Jednostki WdraŜania Programów Unijnych wniosek pn. „Nasze 

lepsze jutro”. Wartość zadania - kwota 770.016,00 zł;  

 

WYDZIAŁ PROMOCJI, KULTURY i SPORTU  
 

I. 12 maja ukazał się jako bezpłatny dodatek do „Głosu Wyszkowa”, folder pt. 

„Najpiękniejsze w Wyszkowie”. Folder współfinansowany przez Gminę Wyszków miał 

charakter fotograficznej podróŜy po najpiękniejszych miejscach w Wyszkowie – w 

towarzystwie ubiegłorocznych finalistek konkursu „Miss Nastolatek Wyszkowa”. 

 

II. Od 18 maja do publicznego uŜytku oddana została zrewitalizowana strona Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Wyszkowie. Zmienił się równieŜ adres www 

biuletynu. Nowy adres to: bip.wyszkow.pl 

 

III. Firma Sport-Premium przekazała nieodpłatnie Urzędowi Miejskiemu w Wyszkowie  i 

zainstalowała w dniu 19.05.2009 r., naprzeciwko poczty przy ul. I.Daszyńskiego, estetycznie 

wykonaną tablicę informacyjna z zegarem. Tablica jest zabezpieczona szybą i wyposaŜona    

w podświetlenie uruchamiane czujnikiem zmierzchowym. Jedna strona tablicy będzie 

wykorzystana na prezentację planu Wyszkowa, zaś na drugiej stronie będą zamieszczane 

informacje o waŜnych wydarzeniach z Ŝycia Gminy oraz materiały promocyjne. 

 

IV. 20 maja w auli Filii Szkoły WyŜszej im. Pawła Włodkowica w Wyszkowie odbyła się 

konferencja naukowa pod hasłem „Działalność small bizness’u szansą rozwoju dla regionu 

wyszkowskiego” – jednym ze współorganizatorów spotkania był Burmistrz Wyszkowa. 

 

V. Od kwietnia do połowy maja, 81 amatorskich zespołów szkolnych, podwórkowych, 

parafialnych, rywalizowało w 49. turnieju „Gramy o Złotą Piłkę“ im. A. Zaranka. Wśród 

gimnazjów najlepszy był Fuks, zespół z Gimnazjum nr 3 z Wyszkowa. Gimnazjaliści z 

Rybienka wygrali wszystkie mecze w swojej kategorii wiekowej. 

 

VI. 30 maja po raz czwarty odbył się Rajd Konny im. Profesora Ludwika Maciąga.. Jego 

uczestnicy tradycyjnie pokonali trasę z Gulczewa (gdzie mieszkał profesor) do Brańszczyka, 

przejeŜdŜając konną kawalkadą przez centrum Wyszkowa. Największą ozdobą „Dnia Konia” 

były piękne wierzchowce. Atrakcji dostarczyli szwoleŜerowie słynnego Szwadronu 

Honorowego 3 Pułku SzwoleŜerów Mazowieckich z Warszawy. 
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VII. Do wielkiego przełomu politycznego, którego momentem kulminacyjnym były 

pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r., 

wyszkowianie powrócili podczas uroczystości, która odbyła się 30 maja w Domu Kultury 

„Hutnik”. W atmosferę wielkiego przełomu wprowadziła wystawa, na której znalazły się 

zdjęcia, ulotki, odezwy, gazety i inne materiały propagandowe, a takŜe oryginalny transparent  

z wyborów w 1989 r. Eksponaty pochodzą ze zbiorów Barbary Tanianis–Bielskiej, Pawła 

Zabłockiego, Edmunda Konarzewskiego, Andrzeja Eychlera, Cezarego Pilarskiego, Jerzego 

Cabaja, Andrzeja Grajczyka, Andrzeja Błachnio i biblioteki miejskiej. 

 

WYDZIAŁ  FINANSOWO - BUD śETOWY  

 

1. Realizowano bieŜącą pracę wydziału, tj. wprowadzano do  rejestru podatkowego 

deklaracje podatkowe DT-1 dotyczące zmian w stanie posiadania środków 

transportowych – osób fizycznych i osób prawnych., prowadzono postępowania 

podatkowych dla  podatników  z  miejscowości podległych  Gminie Wyszków w związku 

ze zmianą zapisów w ewidencji gruntów, wystawiano zaświadczenia o posiadaniu 

gospodarstwa i nie zaleganiu w podatkach. 

2. Prowadzono księgowość Urzędu, na bieŜąco regulowano płatności. 

  

Ponadto Burmistrz Wyszkowa wydał 23 zarządzenia, m.in. w sprawach: 

1. ustalenia Regulaminu Wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych                   

w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie; 

2. wykazu osób upowaŜnionych do dostępu do danych osobowych i do obsługi systemu  

informatycznego oraz urządzeń wchodzących w jego skład, słuŜących do przetwarzania 

danych osobowych; 

3. powołania obwodowych komisji wyborczych oraz zmian w składach osobowych   

obwodowych komisji wyborczych;  

4. zmiany zarządzenia nr 105/2008 z dnia 05 czerwca 2008r. w sprawie powołania Gminnej  

Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej; 

5. ustalenia wynagrodzenia dla Prezesa Zarządu Wyszkowskiego Towarzystwa 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Wyszkowie; 

W załączeniu szczegółowe sprawozdanie z pracy Urzędu. 

Dziękuję za uwagę. 


