
SPRAWOZDANIE BURMISTRZA WYSZKOWA Z 

DZIAŁALNOŚCI URZĘDU MIEJSKIEGO W WYSZKOWIE W 

PAŹDZIERNIKU 2013 r. 
 

Panie Przewodniczący! Szanowna Rado! Drodzy Państwo! 

 

  Chciałbym przedstawić Państwu sprawozdanie z pracy Urzędu Miejskiego w 

Wyszkowie w październiku 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.  

 

  Gmina Wyszków w odpowiedzi na konkurs ogłoszony przez Narodowy 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej złożyła wniosek o 

dofinansowanie zadania pod nazwą „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej Gminy 

Wyszków”. Całkowita wartość zadania wynosi 75 tysięcy złotych, przy czym 

wnioskowana kwota dotacji 63 tysiące 750 złotych.  

 

  W ramach zadania przewidziano: opracowanie planu gospodarki 

niskoemisyjnej dla Gminy Wyszków, stworzenie bazy danych dot. gospodarki 

energią wektorach i obiektach oraz inwentaryzacja emisji gazów cieplarnianych 

i zużycia energii, szkolenia dla pracowników UM w Wyszkowie, 

przeprowadzenie Strategicznej Oceny Oddziaływania na Środowisko.  

 

  W październiku dobiegła końca realizacja i przeprowadzono odbiory końcowe 

siedmiu tegorocznych inwestycji, miedzy innymi termomodernizacji budynków 

oświatowych i modernizacji budynku Przedszkola nr 7 w Wyszkowie. 

Rozpoczęła się natomiast realizacja budowy elektroenergetycznej sieci kablowej 

oświetlenia ulicznego na ulicy Pogodnej w Wyszkowie i budowa linii 

energetycznej w Lucynowie. To konsekwentne nasze działania w kierunku 

rozbudowy sieci oświetlenia ulicznego w Wyszkowie i sołectwach naszej 

gminy.  

 

  Kolejnych jedenaście wniosków o wydanie Wyszkowskiej Karty Rodziny 

wpłynęło do Urzędu Miejskiego. Program ten cieszy się popularnością wśród 

wyszkowskich rodzin wielodzietnych, przez pół roku jego funkcjonowania 

wydaliśmy w sumie 1100 kart, korzysta z nich 115 rodzin z terenu Gminy 

Wyszków.  

 

  W październiku wydaliśmy osiem zezwoleń na sprzedaż napojów 

alkoholowych, cztery decyzje meldunkowe. Wydanych zostało 361 dowodów 

osobistych. Kolejny raz w tym roku, tym razem w buty strażackie, 

doposażyliśmy nasze jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych.  



 

  Jak co roku wręczone zostały stypendia w ramach programu „Talenty 

Wyszkowa”. Program ten, którego celem jest wspieranie utalentowanej, a 

znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej młodzieży realizowany jest od lat 

przez stowarzyszenie „Promenada” i Ośrodek Pomocy Społecznej. W tym roku 

doceniona została praca i dobre wyniki w nauce osiemnastu osób. 

 

  Dziękuję za uwagę.  

 

  

 
 


