
Wyszki, …...03.2020 r. 

Or.0057.1.2020 

Pani Przewodnicząca Wysoka Rado! 

 

W okresie między sesjami Rady Gminy tj. od 31 grudnia 2019 r. do 31 marca 

2020 r. zostały wydane następujące zarządzenia Wójta: 

 Nr 139/20 z dnia 13 stycznia 2020 r. w sprawie przekazania podległym 

jednostkom organizacyjnym informacji o ostatecznych kwotach dochodów  

i wydatków tych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu w 2020 

roku. 

Przekazano podległym jednostkom organizacyjnym informację o ostatecznych 

kwotach dochodów i wydatków tych jednostek w celu dostosowania planów 

finansowych poszczególnych jednostek na rok 2020. 

 Nr 140/20 z dnia 13 stycznia 2020 r.  w sprawie opracowania planu 

finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 

zleconych gminie ustawami na 2020 r. 

Przyjęto plan finansowy dochodów i wydatków związany z realizacją zadań  

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 

2019 r. w podziale na działy, rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej. Jako 

podstawę tego planu przyjęto kwotę dotacji w wysokości 5 756 939 zł. 

 

 Nr 141/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

powołania Zespołu ds. aktualizacji i monitorowania Gminnej Strategii 

Rozwiązywania Problemów Społecznych. 

 

Do składu zespołu włączony został Pan Marek Jarosz – Dyrektor Gminnego 

Centrum Biblioteczno-Kulturalnego w Wyszkach, który zastąpił Pana Henryka 

Zalewskiego. 

 

 Nr 142/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przygotowania projektu 

uchwały Rady Gminy Wyszki w sprawie zmian w Programie opieki nad 
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zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Wyszki w 2020 roku. 

Dokonano zmian w programie poprzez zawarcie zapisów dotyczących 

zapewnienia całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem zwierząt. 

 

 Nr 143/20 z dnia 15 stycznia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji 

dotyczących projektu uchwały w sprawie zmian w Programie opieki nad 

zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie 

gminy Wyszki w 2020 roku. 

Projekt uchwały poddano konsultacjom społecznym. Uczestnicy konsultacji mieli 

prawo zgłaszać swoje uwagi do projektu uchwały zamieszczonego na stronie BIP 

Gminy Wyszki w terminie do 7 lutego 2020 r. W wyznaczonym terminie nikt nie 

wniósł uwag. 

 

 Nr 144/20 z dnia 31 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 

2020 r. 

Zarządzeniem dokonano przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych 

między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej. 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

 Plan dochodów ogółem – 23 905 632,00 zł, 

 Plan wydatków ogółem – 24 547 340,87 zł. 

 

 Nr 145/20 z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie instrukcji 

wynajmu pomieszczeń znajdujących się w budynku Urzędu Gminy Wyszki, 

ustalenia odpłatności za wynajem oraz wyznaczenia osób do opieki nad 

pomieszczeniami i wyposażeniem pomieszczeń. 

Zmiana w zarządzeniu polega na określeniu terminu złożenia wniosku na 

wynajem pomieszczeń.  

 

 Nr 146/20 z dnia 5 lutego 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wysokości 

opłat za korzystanie ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Wyszki oraz 
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określania wzoru wniosku o wynajęcie świetlicy, umowy najmu świetlicy 

i rejestru udostępniania świetlicy. 

Podobnie jak w poprzednim zarządzeniu zmiana dotyczyła ustalenia terminu 

składania wniosków o wynajem. Dodano zapis, że wniosek składa się nie wcześniej 

niż na 6 miesięcy przed planowanym terminem wynajmu. 

 

 Nr 147/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc 

przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń 

wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  

Na terenie gminy Wyszki wyznaczono tablice informacyjne, znajdujące się  

w sołectwach, jako miejsca przeznaczone na bezpłatne umieszczanie urzędowych 

obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r.  

 

 Nr 148/20 z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na 

realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 

roku. 

Ogłoszono konkurs, którego przedmiotem jest wsparcie realizacji zadań 

z zakresu sportu polegających na organizacji imprez i zawodów sportowych 

w ramach rozgrywek ligowych podmiotów zrzeszonych w Polskim Związku 

Sportowym poprzez udzielenie dotacji na dofinansowanie ich realizacji. 

 

 Nr 149/20 z dnia 12 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

dzierżawy na okres 2 lat. 

Przeznaczono do dzierżawy na okres 2 lat nieruchomość oznaczoną numerem 

geodezyjnym 149 o pow. 0,60 ha, położoną w obrębie wsi Bujnowo. 

 

 Nr 150/20 z dnia 20 lutego 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

dzierżawy na okres do 3 lat. 
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Przeznaczono do dzierżawy na okres do 3 lat nieruchomość oznaczoną numerem 

geodezyjnym 106/2 o pow. 0,13 ha, położoną w obrębie wsi Bujnowo oraz 

nieruchomość o nr geod. 16 o pow. 0,895 ha położoną w obrębie wsi Niewino 

Popławskie. 

 

 Nr 151/12 z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie określenia założeń oraz powołania 

zespołu ds. opracowania raportu o stanie Gminy Wyszki. 

 

Określono założenia do raportu o stanie Gminy Wyszki w roku 

2019 obejmującego następujące zagadnienia: 

 charakterystyka Gminy, 

 sytuacja finansowa Gminy, 

 realizacja uchwał Rady Gminy, 

 realizacji polityk, programów, strategii, 

 stan realizacji inwestycji, remontów dróg, 

 zagospodarowanie przestrzenne i infrastruktura techniczna w gminie, 

 gospodarka odpadami komunalnymi oraz ochrona środowiska, 

 stan mienia komunalnego, 

 realizacja zadań oświatowych, 

 wydarzenia kulturalne i promocja Gminy, 

 realizacja zadań z zakresu opieki społecznej. 

W celu opracowania projektu raportu powołano zespół składający się z 

kierowników referatów oraz pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. 

 

 Nr 152/20 z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020 

rok. 

Zarządzeniem dokonano przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych 

między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej. 
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Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

 Plan dochodów ogółem – 23 912 449,00 zł, 

 Plan wydatków ogółem – 24 554 610,00 zł. 

 

 Nr 153/20 z dnia 1 marca 2020 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej 

do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu  na realizację zadania własnego 

Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku. 

Do rozpatrzenia ofert w ramach konkursu na realizację zadania własnego Gminy 

Wyszki z zakresu rozwoju sportu w 2020 roku powołuję Komisję Konkursową. 

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena złożonych ofert pod względem: 

 kompletności i poprawności wypełnienia wniosku, 

 wpływu projektu na poprawę warunków uprawiania sportu na terenie Gminy; 

 właściwej kalkulacji kosztów realizacji zadania, 

 możliwości realizacji zadania przez podmiot, 

 wysokości środków finansowych przeznaczonych na realizację zadania. 

 

 Nr 154/20 z dnia 7 marca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia konkursu ofert na 

realizację zadania własnego Gminy Wyszki z zakresu rozwoju sportu 

w 2020 roku. 

Po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej powołanej do 

rozpatrzenia złożonych ofert  dokonano rozstrzygnięcia konkursu ogłoszonego 

odrębnym zarządzeniem Wójta. Ofertę złożył Uczniowski Klub Sportowy „Iskra” w 

Wyszkach. Klubowi udzielono dotacji w wysokości 11.000 zł na realizację zadania 

pn. „Udział drużyny piłkarskiej w rozgrywkach A klasy Grupy I Podlaskiego 

Związku Piłki Nożnej w sezonie 2019/2020 (wiosna). 

 

 Nr 155/20 z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia prewencyjnych 

zasad związanych ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19 na 

terenie Rzeczpospolitej Polskiej obowiązujących na terenie Gminy Wyszki. 

W związku ze stwierdzonymi przypadkami koronawirusa COVID-19, 

wprowadzono pewne prewencyjne zasady polegające między innymi na zaleceniach 

dla mieszkańców, aby większość spraw w Urzędzie i gminnych jednostkach 
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załatwiać drogą telefoniczną i e-mailowo. Zobowiązano dyrektorów gminnych 

jednostek organizacyjnych do odwołania wszelkich imprez, gdzie przewidziane jest 

gromadzenie się większej grupy uczestników. Wstrzymano wynajmy pomieszczeń 

stanowiących mienie gminne. Zachęcono mieszkańców gminy do sukcesywnego 

korzystania z ze stron internetowych Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych, 

Wojewody, Narodowego Funduszu Zdrowia, Gminy Wyszki w celu pozyskiwania 

informacji na temat właściwego zachowania się w sytuacjach kryzysowych. 

 

 Nr 156/20 z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

dzierżawy na okres do 2 lat. 

Przeznaczono do dzierżawy na okres do 2 lat nieruchomość oznaczoną 

numerem geodezyjnym 59/3 o pow. 0,149 ha, położoną w obrębie wsi Olszanica. 

 

 Nr 157/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia dyrektorów szkół 

do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość 

Upoważniono dyrektorów szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina 

Wyszki do użyczenia sprzętu niezbędnego do realizacji przez ucznia lub nauczyciela 

zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość  lub innego 

sposobu kształcenia, w szczególności komputery (zestawy komputerowe), laptopy 

lub tablety. 

 

 Nr 158/20 z dnia 26 marca 2020 w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu 

Gminy Wyszki do przyjmowania wniosków oraz informowania wyborców 

niepełnosprawnych o wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na terenie 

Gminy Wyszki. 

Do wykonywania w/w czynności upoważniono: 

 Tadeusza Wielanowskiego - Sekretarza Gminy, 

 Zdzisławę Jabłońską - Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, 

 Andrzeja Niewińskiego - Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 
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 Nr 159/20 z dnia 26 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników 

Urzędu Gminy Wyszki do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania w 

wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 

2020 r. 

Do sporządzania aktów pełnomocnictwa do głosowania upoważniono: 

 Zdzisławę Jabłońską – Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego,  

 Andrzeja Niewińskiego – Zastępcę Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego. 

 

 Nr 160/20 z dnia 25 marca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracowników 

Urzędu Gminy Wyszki do przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków 

obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 

Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 

Do prowadzenia czynności związanych z przyjmowaniem zgłoszeń 

kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Prezydenta 

Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. upoważniono: 

 Tadeusza Wielanowskiego – Sekretarza Gminy, 

 Honoratę Zdrojkowską - Sekretarkę. 

 

Dziękuję bardzo za uwagę. 


