
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z 

DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE W 

LISTOPADZIE 2013 r. 
 

Pani Przewodnicząca! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w listopadzie  2013 roku. Szczegółowe sprawozdania 

poszczególnych wydziałów będą do Państwa dyspozycji jak zawsze, w biurze 

Rady Miejskiej, jeśli Państwo pozwolicie, teraz powiem o kilku tylko sprawach 

i wydarzeniach.  

 

  4 listopada pomiędzy Gminą Wyszków a Województwem Mazowieckim 

zawarta została umowa o dofinansowanie projektu pn.  „Przygotowanie 

kompleksowej oferty turystycznej na terenie Gminy Wyszków”, 

współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Całkowita wartość projektu wynosi 624 tysiące 920 złotych, zaś otrzymana 

kwota dofinansowania to 499 tysięcy  936 złotych.  

 

  Wnioskujemy o dofinansowanie zajęć pływania dla uczniów szkół Gminy 

Wyszków. 14 listopada w  Ministerstwie Sportu i Turystyki w Warszawie, w 

odpowiedzi na ogłoszony w ramach działania  „Wspieranie przedsięwzięć w 

zakresie upowszechniania sportu dzieci  i młodzieży” konkurs złożyliśmy 

wniosek o dofinansowanie projektu pod nazwą „Umiem pływać”. Całkowity 

koszt zadania wynosi 35 tysięcy 831 złotych, przy czym wnioskowana kwota 

dofinansowania to 17 tysięcy  915 złotych. Projekt obejmuje prowadzenie 

nieodpłatnej nauki pływania połączonej z grami i zabawami w wodzie, której 

realizacja odbywać się będzie poza obowiązkowymi zajęciami szkolnymi. 

 

  W listopadzie Urząd Miejski w Wyszkowie wydał pięć zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych, wydaliśmy także trzy decyzje meldunkowe oraz 358 

dowodów osobistych. Sporządzonych zostało 3,8 decyzji w sprawie zajęcia pasa 

drogowego i tyle samo w sprawach przyznania dodatku mieszkaniowego. 

Nadane zostały numery siedmiu nieruchomościom na terenie miasta i również 

siedmiu na terenie sołectw. Wydano 36 zezwoleń na usunięcie drzew z 

nieruchomości.  

 

  Gmina Wyszków doposażyła strażaków ze swoich jednostek OSP w buty 

strażackie. Dla jednostki OSP w Lucynowie Dużym zakupiono pięć par butów 

strażackich i trzy pary butów strażackich specjalnych – w sumie wartych 

3 tysiące 245 złotych. Strażakom z Kamieńczyka samorząd zakupił sześć par 

butów strażackich specjalnych i jedną parę wsuwanych typu oficer – wartość 3 



tysiące 186 złotych brutto. I również sześć par strażackich butów specjalnych 

otrzymali strażacy z Rybna – wartość 2 tysiące  818 złotych brutto. 

 

  Tradycyjnie w listopadzie obchodziliśmy uroczystości z okazji Święta 

Niepodległości, jak co roku uczciliśmy pamięć bohaterów patriotyczną 

uroczystością, ale świętowaliśmy też radośnie i sportowo, koncertem i w ramach 

II Wyszkowskiego Biegu Niepodległości. W ramach obchodów odbyło się także 

Święto Wyszkowskiego Pierwszaka, podczas którego przyjęliśmy do 

samorządowego i edukacyjnego grona kolejnych małych mieszkańców naszego 

miasta – tegorocznych pierwszoklasistów.  

 

  Dziękuję za uwagę!  

 

 

 

 

 
 


