SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z
DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE
W CZERWCU 2013 r.
Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo!
Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w
Wyszkowie w czerwcu 2013 roku. Tradycyjnie szczegółowe sprawozdania
poszczególnych wydziałów pozostawiam do Państwa dyspozycji w biurze Rady
Miejskiej, jeśli Państwo pozwolicie, teraz wspomnę krótko o kilku ważniejszych
kwestiach.
Sezon inwestycyjny w naszej gminie w pełni, w czerwcu zakończyliśmy
realizację dwu inwestycji: budowy chodników – zjazdów na osiedlu
mieszkaniowym przy ulicy Szpitalnej w Wyszkowie oraz remont nawierzchni
ulicy Wąskiej w Wyszkowie. Podpisane zostały umowy na wykonanie
kolejnych inwestycji: budowy linii oświetlenia ulicznego typu LED na ulicy
Warszawskiej w Wyszkowie, przebudowy drogi – chodnika w pasie drogi ulicy
Leśnej, wykonanie projektu chodnika na Skarpie nad rzeką Bug na odcinku od
Skweru Jana Pawła II do mostu kołowego. Przygotowane zostały dokumentacje
przetargowe do ogłoszenia postepowań na realizację kolejnych zadań
inwestycyjnych, m.in. termomodernizacji trzech gminnych budynków
oświatowych.
Trzydniowa kontrola realizacji projektu „Bawimy się i uczymy poszerzając
horyzonty” odbyła się w Urzędzie Miejskim w Wyszkowie. Projekt ten realizuje
Gmina Wyszków w ośmiu swoich placówkach oświatowych. Miło mi
poinformować, że we wstępnym raporcie pokontrolnym kontrolujący nie
wykazali żadnych uwag.
W czerwcu doposażyliśmy wszystkie cztery nasze gminne jednostki
Ochotniczych Straży Pożarnych w umundurowanie, warte w sumie 26 tysięcy
złotych. Gmina Wyszków pozyskała na ten cel dotację z Ministerstwa Spraw
Wewnętrznych i Administracji w kwocie 10 270 złotych, pozostałe środki
wygospodarowaliśmy we własnym budżecie. Zawarta została także umowa na
dostawę i montaż nowego silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej dla
Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybnie, na kwotę 34 900 złotych. Na ten cel
również pozyskaliśmy dofinansowanie zewnętrzne, z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Już po raz trzeci w tym roku Gmina Wyszków zorganizowała Wyszkowski
Dzień Nauki, odbył się on 4 czerwca w Zespole Szkół Rybienko Leśne. Podczas
tego wydarzenia uczniowie gminnych gimnazjów mogli zaprezentować efekty

swojej całorocznej pracy. Publiczna prezentacja edukacyjnych osiągnięć
uczniów była nie tylko przekonującym dowodem ich indywidualnej nauki, ale
również owocnej pracy szkoły. Wyszkowski Dzień Nauki organizowaliśmy
wspólnie z Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie –
jedną z trzech partnerskich uczelni wyższych Gminy Wyszków. 28 czerwca
natomiast zakończyliśmy rok szkolny 2012/2013, uroczystość podczas której
nagrodzonych zostało aż 140 najlepszych uczniów, odbyła się w Szkole
Podstawowej nr 2 w Wyszkowie.
Ruszyła realizacja projektu „Wyszkowska Karta Rodziny”. 18 czerwca odbyła
się w Urzędzie Miejskim uroczystość wręczenia pierwszych kart, w sumie w
czerwcu wpłynęło do urzędu 54 wnioski o wydanie „Wyszkowskiej Karty
Rodziny”.
Czerwiec upłynął również pod znakiem imprez kulturalnych, sportowych,
rozrywkowych. Tradycyjnie 1 czerwca świętowaliśmy Dzień Dziecka podczas
festynu w Parku Miejskim, były także zawody wędkarskie dla najmłodszych. 22
czerwca wyszkowski stadion opanowali mali piłkarze, około dwustu młodych
zawodników piłki nożnej rywalizowało w rozgrywkach Akademii Młodego
Piłkarza. 17 czerwca spotkaliśmy się z młodymi piłkarzami Bugu Wyszków z
rocznika 2000, pogratulowaliśmy im awansu do ligi wojewódzkiej. Z wielką
satysfakcją uczestniczyłem również w tegorocznej Gali Zdolności i Talentów,
podczas której nagradzaliśmy wspaniałych i utalentowanych uczniów naszych
gminnych szkół.
Dziękuję!

