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Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w  lipcu 2012 roku. Szczegółowe sprawozdania poszczególnych 

wydziałów będą do Państwa dyspozycji w biurze Rady Miejskiej, teraz krótko 

przedstawię kilka istotniejszych spraw, którymi się zajmowaliśmy.  

 

  Lipiec był miesiącem bardzo intensywnej pracy wydziału strategii i rozwoju 

gminy. Podpisane zostały umowy na realizację ważnych zadań inwestycyjnych: 

remont budynku Wyszkowskiego Ośrodka Kultury „Hutnik”, budowę ulicy 

Zakolejowej, budowę chodników w Gulczewie, Olszance, Leszczydole Nowiny, 

w ulicy Żytniej w Wyszkowie, w Rybienku Starym.  Wykonawcom przekazano 

place budów kolejnych zadań inwestycyjnych.  

 

  Dokonano też odbiorów końcowych czterech inwestycji: budowy ulicy 

Mazowieckiej w Kamieńczyku, budowy ulicy Nadbużańskiej w Gulczewie, 

przebudowy ulicy Centralnej w Łosinnie oraz zadania budowy ogrodzenia 

działki, na której znajduje się budynek klubokawiarni w Leszczydole Działki.  

 

  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego przeprowadził w 

Urzędzie Miejskim w Wyszkowie kontrolę w zakresie realizacji umowy 

dotyczącej dofinansowania przez Urząd Marszałkowski kwotą 80 tysięcy 

złotych zakupu nowego średniego wozu ratowniczo – gaśniczego dla jednostki 

OSP w Lucynowie Dużym. Samochód służy strażakom od listopada ubiegłego 

roku. Kontrolujący stwierdzili, że Gmina Wyszków w pełni zrealizowała 

postanowienia umowy zawartej z Województwem Mazowieckim.  

 

  Kontrolowana była także inwestycja „Modernizacja drogi gminnej dla 

miejscowości Lucynów i Lucynów Duży – etap II”, na realizację której gmina 

pozyskała dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Mazowieckiego. Kontrola obejmowała zakres rzeczowy i 

finansowy realizacji tego projektu.  

 

  Szanowni Państwo! W lipcu wypłacona została dotacja dla siedmiu przedszkoli 

niepublicznych w wysokości 180 tysięcy 483 złotych, łącznie do tych placówek 

uczęszczało w lipcu 312 dzieci.  

 

  Do MEN złożona została oferta pod nazwą „My jesteśmy już gotowi, aby pójść 

do pierwszej klasy! A TY?” na realizację zadania publicznego w ramach 



projektów promujących przyjazną adaptację dzieci w edukacji szkolnej, 

wnioskowana kwota dotacji to 9 tysięcy 639 złotych.  

 

  Już po raz dziesiąty mieszkańcy Gminy Wyszków bawili się podczas Igrzysk 

Sportowo – Rekreacyjnych w Gulczewie. Niezwyciężone podczas jubileuszowej 

edycji imprezy okazało się sołectwo Rybno. Igrzyska były okazją do znakomitej 

zabawy, integracji społecznej, promocji aktywności fizycznej – nie zabrakło też 

atrakcji kulinarnych i artystycznych. Serdecznie zachęcam wszystkich Państwa 

do udziału w imprezach i wydarzeniach organizowanych przez Gminę 

Wyszków, zwłaszcza że rok mamy ku temu szczególny, jubileuszowy – 510 

rocznicy nadania naszemu miastu praw miejskich.  

 

  Dziękuję za uwagę 
 


