
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA  

Z DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE 

W GRUDNIU 2012 ROKU ORAZ W STYCZNIU 2013 ROKU 
 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo ! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w  za okres dwumiesięczny: za grudzień 2012 roku i styczeń 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.  

 

  Gmina Wyszków podpisała z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów 

Unijnych w Warszawie umowę o dofinansowanie projektu pn. „Bawimy się i 

uczymy, poszerzając horyzonty”. Projekt współfinansowany przez Unię 

Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach 

Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, realizowany będzie do 28 czerwca 

2013 roku. Całkowita wartość projektu to 531 tysięcy 76 złotych, która w 85 % 

będzie sfinansowana ze środków europejskich,  a pozostałe 15% to dotacja 

celowa z budżetu państwa.  

 

  W odpowiedzi na nabór ogłoszony przez Urząd Marszałkowski Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie Gmina Wyszków złożyła wniosek  o dotację ze 

środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych dla zadania 

pn.: „Modernizacja drogi dojazdowej do pól w miejscowości Leszczydół – 

Pustki”. Całkowita wartość zadania: 230 tysięcy 944 złote, wnioskowana kwota 

dotacji to 92 tysiące 377 złotych.  

 

  W grudniu ogłosiliśmy i rozstrzygnęliśmy osiem podstępowań przetargowych, 

natomiast w styczniu rozstrzygnięto dwa, a ogłoszono sześć przetargów. 

Wyłoniliśmy między innymi wykonawców usług komunalnych, którzy na nasze 

zlecenie zajmować się będą utrzymaniem dróg, omiataniem ulic i chodników, 

utrzymaniem przystanków autobusowych, utrzymaniem zieleni na terenie miasta 

i w parku miejskim.  

 

  11 stycznia podpisałem porozumienie ze Starostą Powiatu Wyszkowskiego na 

zorganizowanie prac społecznie użytecznych w Gminie Wyszków. W roku 

bieżącym zatrudnionych zostało 44 bezrobotnych bez prawa do zasiłku,  a 

korzystających ze świadczeń pomocy społecznej. Jest to podstawowy warunek 

do zatrudnienia osób w ramach tej formy. Prace społecznie użyteczne 

wykonywane są w 20 jednostkach Gminy od 21 stycznia 2013 roku do 31 

grudnia 2013 roku. Najwięcej bezrobotnych zatrudnionych jest w placówkach 

oświatowo-wychowawczych, zakres ich zadań obejmuje głównie prace 



porządkowe i konserwatorskie oraz drobne naprawy i remonty. Pomagają 

również w utrzymaniu czystości obiektów, odśnieżaniu, koszeniu trawników i 

obsłudze młodszych dzieci.  

 

  Drodzy Państwo, mam miłą wiadomość dla nas wszystkich - Gmina Wyszków 

została wyróżniona tytułem Mazowieckiej Gminy na 5! W rankingu 

przygotowanym przez Studenckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz 

Regionalnych, działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej 

Handlowej. Publikacja jest czwartym dorocznym raportem prezentującym ocenę 

z badania jakości obsługi potencjalnych inwestorów przez urzędy gmin. Badanie 

składało się z dwóch części: audytu stron internetowych oraz oceny kontaktu 

elektronicznego z gminami metodą tajemniczego klienta.  

 

  W grudniu, w siedzibie Urzędu Miejskiego podpisałem umowę stypendialną z 

Mateuszem Trycem, bokserem polskiej kadry narodowej. Wniosek o 

stypendium sportowe Mateusza wystąpił jego macierzysty klub Gimnazjon Apin 

Wyszków 1991. Wspieramy jako Gmina Wyszków Mateusza w jego sportowej 

karierze i mamy nadzieję, że będzie dzięki temu osiągał kolejne sportowe 

sukcesy. W poniedziałek w naszym urzędzie gościł Hubert Migaczew, trener 

narodowej kadry bokserów, w związku z Galą Boksu, którą organizujemy w hali 

WOSiR 3 marca. Już teraz serdecznie wszystkich Państwa na to niecodziennie 

sportowe wydarzenie zapraszam.  

 

Dziękuję za uwagę ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


