
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z 

DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE W 

SIERPNIU 2013 r. 
 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w sierpniu 2013  roku. Tradycyjnie szczegółowe sprawozdania 

poszczególnych wydziałów będą do Państwa wglądu  w biurze Rady Miejskiej, 

podczas dzisiejszej sesji pozwolę sobie wspomnieć tylko o kilku istotnych 

sprawach i wydarzeniach. 

 

Gmina Wyszków, w ramach  Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki złożyła 

wniosek o dofinansowanie projektu pn. „Dobry start – lepsze jutro”. Całkowita 

wartość projektu 270 tysięcy  267 złotych, wnioskowana kwota dofinansowania 

229 tysięcy 726 złotych. 26 sierpnia otrzymaliśmy dobre wiadomości z Urzędu 

Marszałkowskiego, o pozytywnej ocenie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Rybienku 

Nowym – etap I” realizowanego w ramach Programu Rozwoju Obszarów 

Wiejskich na lata 2007-2013. Wartość  operacji ogółem wynosi 1 mln 220 

tysięcy  997 złotych, kwota dofinansowania zaś 744 tysiące 849 złotych. 

 

Zakończyliśmy w sierpniu realizację dwu inwestycji gminnych: budowę 

oświetlenia ulicznego typu LED przy ulicy Warszawskiej oraz budowę sieci 

wodociągowej z przyłączami i kanalizacji sanitarnej na terenie przy ulicy 

Sikorskiego. Wykonawcom przekazano place budów kolejnych czterech 

inwestycji, między innymi inwestycji przebudowy chodnika i miejsc 

postojowych przy ulicy 3 Maja na wysokości ZDZ. Podpisane zostały umowy 

na wykonanie kolejnych pięciu inwestycji, min. termomodernizację budynku 

Gimnazjum nr 2 w Wyszkowie. 

 

Na bieżąco realizowane są remonty dróg o nawierzchni utwardzonej i 

nieutwardzonej, uzupełniane oznakowania dróg, wykoszone zostały tereny 

komunalne o powierzchni prawie 120 tysięcy metrów kwadratowych, 

wykaszane są trawniki – prawie 94 tysiące metrów kwadratowych, na bieżąco 

prowadzona jest konserwacja kanalizacji deszczowej na terenie gminy. 

 

Systematycznie doposażamy w sprzęt i umundurowanie nasze jednostki 

Ochotniczych Straży Pożarnych, w sierpniu zakupiliśmy silnik do łodzi 

ratowniczej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie za blisko 35 tysięcy 

złotych, przy wykorzystaniu 50% dofinansowania w Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska. Dla strażaków z OSP w Kamieńczyku zakupiliśmy dwa 



radiotelefony przenośne, a strażakom z Rybna zakupiliśmy również rękawice 

strażackie i aparat powietrzny z sygnalizatorem bezruchu. 

 

Sierpień tradycyjnie obfitował w imprezy i uroczystości. Walory turystyczne i 

naturalne naszej Gminy promowaliśmy podczas drugiej edycji Festiwalu Miodu 

i Chleba, ale także podczas gminnych dożynek, które w tym roku odbyły się w 

Gulczewie. Pamiętaliśmy o 93 rocznicy Bitwy Warszawskiej, oddając hołd jej 

bohaterom, sadząc kolejny Dąb Katyński, goszcząc uczestników Zlotu 

Motocyklowego MOTO CUD. 

 

Dziękuję za uwagę. 

 


