
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA  

Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE  

W MARCU 2013 R. 
 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w marcu 2013 roku. Szczegółowe sprawozdania poszczególnych 

wydziałów będą do Państwa dyspozycji jak zawsze, w biurze Rady Miejskiej, 

teraz krótko zwrócę Państwa uwagę na kilka istotnych spraw i wydarzeń.  

 

  Intensywnie aplikujemy o unijne fundusze. W marcu Gmina Wyszków złożyła 

wniosek do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych o 

dofinansowanie projektu „Nauka i zabawa poprzez indywidualizację” w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projektem objętych jest 8 szkół 

podstawowych -  704 uczniów klas I-III. W ramach projektu planowane są 

zajęcia dodatkowe dla uczniów. Całkowita wartość projektu -  558 tysięcy 146  

złotych ( w tym 100% dofinansowania). 

 

  Złożyliśmy również wniosek o dofinansowanie projektu „Szkoły z 

przyszłością”. Obejmie on 543 uczniów Gimnazjum nr 1 w Wyszkowie i 

Gimnazjum nr 3 w Wyszkowie. W ramach projektu organizowane będą 

szkolenia dla kadry pedagogicznej, zajęcia pozalekcyjne oraz dydaktyczno-

wyrównawcze dla uczniów, doradztwo  edukacyjno-zawodowe, program 

prewencyjny, doposażona zostanie także baza dydaktyczna placówek. Projekt 

wart jest prawie 504 tysiące złotych, z czego dofinansowanie to przeszło 447 

tysięcy złotych.  
 

  Trzeci projekt, o dofinansowanie którego aplikujemy – „Gimnazjalisto mierz 

wysoko” wart jest ponad 512 tysięcy złotych, zaś kwota dofinansowania to 

prawie 450 tysięcy złotych. Projektem objętych zostanie 512 uczniów 

Gimnazjum Nr 2 w Wyszkowie. Podobnie  jak poprzedni obejmować będzie 

zajęcia pozalekcyjne i dydaktyczno – wyrównawcze, ale również szkolenia dla 

nauczycieli i doposażanie szkół w pomoce dydaktyczne.  

 

  Intensywnie pracowaliśmy w marcu także przygotowując sezon inwestycyjny. 

Podpisane zostały umowy z wykonawcami gminnych inwestycji, m.in. 

przebudowy ciągu pieszo – jezdnego w Rybienku Starym, przebudowy ciągu 

pieszo jezdnego – ulicy Drzewieckiego w Wyszkowie, budowy kanalizacji 

sanitarnej w Wyszkowie w ul. IAWP, Sosnowej i przyległymi ulicami (to 

pierwszy etap tej inwestycji). Podpisane zostały także umowy na wykonanie 

dokumentacji projektowych kolejnych inwestycji.  



  W marcu rozpoczęliśmy tegoroczną elektroniczną rekrutację do przedszkoli, 

przeprowadzony został etap wprowadzania i weryfikacji oferty przedszkoli, 

wprowadzono także dane dzieci już uczęszczających do przedszkoli. . W tym 

roku, poza przedszkolami publicznymi, w rekrutacji biorą udział również 

przedszkola niepubliczne: „Kubuś i przyjaciel”, „Bezpieczny Przedszkolak”, 

„Nasze Bambino”, „Mikołajek” i „Niepubliczne katolickie przedszkole”.  

 

  Dwukrotnie w marcu w ramach współpracy z Regionalnym Centrum 

Krwiodawstwa odbyły się zbiórki krwi na terenie Gminy Wyszków, w sumie 

honorowo krew oddało 91 osób.  

 

  W Gminnej Szkole Rodzenia, która bezpłatnie otacza opieką przyszłe mamy z 

naszej gminy w marcu dwukrotnie odbyły się spotkania z położnymi i innymi 

specjalistami, w ramach merytorycznego programu szkoły.  

 

  21 marca po raz trzeci już zorganizowaliśmy z powodzeniem Wiosenne 

Spotkania z Wojskiem we współpracy z Wojskową Komendą Uzupełnień w 

Wyszkowie. Po raz pierwszy natomiast mieliśmy okazję obejrzenia w 

Wyszkowie znakomitego boksu podczas gali organizowanej w hali WOSiR i 

transmitowanej przez telewizję.  

 

Dziękuję! 

 

 

 


