
 

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z 

DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 

WE WRZEŚNIU 2013 R. 
 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie we wrześniu 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.  

 

  Konsekwentnie zabiegamy o pozabudżetowe fundusze, we wrześniu 

złożyliśmy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej  Departamencie Pomocy 

i Integracji Społecznej w ramach otwartego konkursu Funduszy Małych 

Grantów Norweskiego Mechanizmu Finansowego  wniosek o dofinansowanie 

projektu pn.: „W Wyszkowie przemocy w rodzinie mówimy: NIE!”. Całkowite 

koszty zadania wynoszą 161 tysięcy 172 złotych, wnioskowana kwota 

dofinansowania zaś 136 tysięcy 996 złotych.  

 

  W ramach kontynuacji polityki gminy polegającej na wykonywaniu 

termomodernizacji budynków placówek oświatowych, we wrześniu 

podpisaliśmy trzy umowy na dofinansowanie kolejnych zadań z tego zakresu.  

19 września  Gmina Wyszków podpisała umowę pożyczki z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na 

dofinansowanie zadania termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w 

Leszczydole Nowinach na kwotę  243 tysięcy  033 złotych. Natomiast 26 

września podpisane zostały umowy na termomodernizację budynku Przedszkola 

nr 7 w Wyszkowie i budynku Zespołu Szkół w Wyszkowie, kwota pożyczek to 

372 tysiące 349 złotych.  

 

  We wrześniu dokonaliśmy odbiorów końcowych sześciu gminnych inwestycji, 

w tym czterech placów zabaw, które powstały przy miejskich szkołach w 

ramach realizacji projektu „Radosna Szkoła” oraz budowy chodnika przy ulicy 

Modrzewiowej w Wyszkowie. Przekazane zostały wykonawcom place budów 

kolejnych pięciu inwestycji, w tym przebudowy chodnika w pasie ulicy 

Warszawskiej, budowy ulicy Chabrowej w Drogoszewie, budowy dróg w 

dzielnicy przemysłowej.  

 

  Kolejny raz w tym roku doposażyliśmy w sprzęt i umundurowanie nasze 

gminne jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych, kupiliśmy miedzy innymi 

drabinę pożarniczą dla strażaków z Gulczewa, mostek przejazdowy dla 



strażaków z Rybna, wąż i prądnicę dla strażaków z Kamieńczyka.  

 

  Wrzesień tradycyjnie to czas uroczystości patriotycznych oraz cyklicznych 

wydarzeń kulturalnych i rozrywkowych w Wyszkowie. Po raz pierwszy w tym 

roku zaangażowaliśmy się w akcję „Narodowego Czytania” pod patronatem 

Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego i czytaliśmy w parku miejskim 

dzieła Aleksandra Fredry. Świętowaliśmy również 95-lecia Lotnictwa Polskiego 

oraz 80-lecia przelotu Stanisława Skarżyńskiego przez Atlantyk. Promowaliśmy 

zdrowy tryb życia i walory turystyczne Wyszkowa podczas „Weekendu bez 

Samochodu” i kolejny już raz podziwialiśmy umiejętności kierowców podczas 

„Rally Wyszków”.  

 

  Szanowni Państwo, korzystając z okazji chciałbym zaprosić Państwa na dwa 

najbliższe wydarzenia. W poniedziałek, 4 listopada w Wyszkowskim Ośrodku 

Kultury „Hutnik” odbywać się będzie uroczystość podpisania umowy na 

dofinansowanie realizacji projektu turystycznego, na który Gmina Wyszków 

pozyskała dotację w wysokości 500 tysięcy złotych. W uroczystości, która 

rozpocznie się o godzinie 11.00 udział wezmą przedstawiciele Samorządu 

Województwa Mazowieckiego: wicemarszałkowie Janina Orzełowska i 

Krzysztof Strzałkowski.  

 

  Z kolei 6 listopada o 13.30 zapraszam Państwa na uroczysty odbiór 

zmodernizowanej ulicy Okrzei w Wyszkowie – a jest to tysięczny kilometr dróg 

wybudowanych w Polsce w ramach tzw. programu „schetynówek”. Będzie mi 

bardzo miło, jeśli Państwo weźmiecie udział w tych uroczystościach.  

 

Dziękuję.  

 

 


