
Wyszki, 10.06.2020 r. 

Or.0057.2.2020 

Pani Przewodnicząca Wysoka Rado! 

 

W okresie między sesjami Rady Gminy tj. od 31 marca do 10 czerwca 2020 r. 

zostały wydane następujące zarządzenia Wójta: 

 Nr 163/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

dzierżawy na okres do 3 lat. 

Przeznaczono do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie wsi Stacewicze, 

oznaczoną nr geodezyjnym 9. 

 

 Nr 164/20 z dnia 2 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości do 

najmu w drodze bezprzetargowej na okres 1 roku. 

Przeznaczono do najmu Gminnej Spółce Wodnej „Pulszanka” w Wyszkach lokal 

użytkowy o pow. 18,66 m2 znajdujący się w budynku Urzędu Gminy. 

 

 Nr 165/20 z dnia 14 kwietnia 2020 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości 

do dzierżawy na okres do 3 lat. 

Przeznaczono do dzierżawy nieruchomość położoną w obrębie wsi Bujnowo, 

oznaczoną nr geodezyjnym 262/2. 

 

 Nr 166/20 z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

Zarządzeniem dokonano przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych 

między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej. 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

 Plan dochodów ogółem – 25 593 999,94 zł, 

 Plan wydatków ogółem – 26 693 920,21 zł. 

 

 Nr 167/20 z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania doraźnej komisji 

przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego w trybie zapytania ofertowego na zakup i dostawę 40 szt. laptopów 

w ramach realizacji zadania pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej 



str. 2 
 

Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” Program Operacyjny 

Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. 

Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania przetargowego powołano 

komisję składającą się z przedstawicieli poszczególnych szkół, dla których organem 

prowadzącym jest Gmina Wyszki. 

 

 Nr 168/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie powołania komisji do 

przeprowadzenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. 

Do przeprowadzenia przetargu powołano komisję składająca się z pracowników 

Referatu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej. 

 

 Nr 169/20 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

Zarządzeniem dokonano przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych 

między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej. 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

 Plan dochodów ogółem – 25 601 659,94 zł, 

 Plan wydatków ogółem – 26 701 580,21 zł. 

 

 Nr 170/20 z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie przygotowania projektu uchwały 

Rady Gminy Wyszki w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Wyszki. 

Przygotowany projekt uchwały przekazano Państwowemu Powiatowemu 

Inspektorowi Sanitarnemu w Bielsku Podlaskim celem zaopiniowania. 

 

 Nr 171/20 z dnia 15 maja 2020 r. w wprawie kwartalnej informacji  

o wykonaniu budżetu gminy Wyszki za I kwartał 2020 r.  

Podano do publicznej wiadomości informacje o wykonaniu budżetu gminy na  

I kwartał 2020 roku. 

 

 Nr 172/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości 

informacji, o której mowa w art.37 ustawy o finansach publicznych. 
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Podano do publicznej wiadomości kwartalną informację o wykonaniu budżetu 

gminy, w tym kwotę deficytu albo nadwyżki, oraz o udzielonych umorzeniach 

niepodatkowych należności budżetowych. 

 

 Nr 173/20 z dnia 15 maja 2020 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania 

finansowego Gminy Wyszki za 2019 r. 

Przedłożono sprawozdanie finansowe składające się z:  

 bilansu z wykonania budżetu, 

 łącznego bilansu jednostek budżetowych, 

 łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych, 

 łącznego zestawienia zmian w funduszu. 

 

 Nr 174/20 z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko 

dyrektora Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego 

w Topczewie. 

W związku z upływem pięcioletniej kadencji postanowiono o przeprowadzeniu 

konkursu na stanowisko Dyrektora. Wystąpiono do odpowiednich organów  

o zgłoszenie kandydatów do komisji konkursowej zgodnie z zapisami ustawy Prawo 

oświatowe. 

 

 Nr 175/20 z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie w sprawie zmian w składzie 

powołania Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

W Gminnej Komisji Rozwiazywania Problemów Alkoholowych dokonano 

zmiany przedstawiciela Policji. W miejsce Pani Bernadety Niemyńskiej został 

powołany Pan Grzegorza Dziedzia. 

 

 Nr 176/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa  

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w im. księdza Franciszka Jakuba 

Falkowskiego w Topczewie do zawarcia umowy darowizny. 

Udzielono pełnomocnictwa Panu Andrzejowi Henrykowi Karpiesiuk – 

Dyrektorowi Szkoły Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego 

w Topczewie do zawarcia umowy darowizny z Agencją Restrukturyzacji 
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i Modernizacji Rolnictwa Podlaski Oddział Regionalny w Łomży na przyjęcie na 

rzecz Gminy Wyszki - Szkoły Podstawowej w im. księdza Franciszka Jakuba 

Falkowskiego w Topczewie mebli biurowych. 

 

 Nr 177/20 z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie 

Gminy Wyszki za 2019 rok 

Raport to dokument, który obejmuje podsumowanie działalności Wójta w roku 

poprzednim, w szczególności realizację polityk, programów, strategii i uchwał Rady 

Gminy. 

 

 Nr 178/20 z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Powołano Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w składzie: 

 Jadwiga Szerszeń - Przewodniczący, 

 Katarzyna Kristosiuk - Członek, 

 Joanna Paszko - Wojtkowska - Członek, 

 ks. Marek Jakimiuk - Członek, 

 Grzegorz Dziedzia - Członek. 

Zakres  działania  komisji określają  przepisy  ustawy o  wychowaniu w trzeźwości 

i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. 

 

 Nr 179/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie na 2020 r. 

Zarządzeniem dokonano przeniesienia dochodów i wydatków budżetowych 

między poszczególnymi działami klasyfikacji budżetowej. 

Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

 Plan dochodów ogółem – 25 601 709,94 zł, 

 Plan wydatków ogółem – 26 701 630,21 zł. 

 

 Nr 180/20 z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu 

Gminy Wyszki do załatwiania spraw w imieniu Wójta, wynikających z ustawy 

Prawo o aktach stanu cywilnego. 
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Upoważniono Panią Agnieszkę Falkowską między innymi do: 

 wydawania odpisów aktów stanu cywilnego; 

 wydawania zaświadczeń w oparciu o rejestry stanu cywilnego, 

 wydawania zaświadczeń o przyjętych sakramentach; 

 wydawania zaświadczeń o nieposiadaniu księgi stanu cywilnego. 

 

 Nr 181/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji konkursowej 

w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. 

księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie. 

Do przeprowadzenia konkursu została powołana 11-osobowa komisja składająca 

się z przedstawicieli: 

 organu prowadzącego szkołę, 

 organu sprawującego nadzór pedagogiczny, 

 Rady Pedagogicznej, 

 Rady Rodziców, 

 zakładowej organizacji związkowej. 

 

 Nr 182/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie szczegółowych zasad 

bezpośredniej obsługi petentów w Urzędzie Gminy Wyszki w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii. 

Na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 

ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku 

z wystąpieniem stanu epidemii określono pewne zasady bezpośredniej obsługi 

petentów w Urzędzie Gminy Wyszki. 

 

 Nr 183/20 z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie przygotowania projektów uchwał 

na XII sesję Rady Gminy Wyszki 

Pod obrady XII sesji Rady Gminy Wyszki przygotowano projekty uchwał: 

 w sprawie zawarcia porozumienia dotyczącego współdziałania Gmin 

wchodzących w skład Aglomeracji Łapy przy realizacji zadania polegającego na 

wyznaczeniu obszaru i granicy Aglomeracji Łapy; 

 w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa na terenie Gminy Wyszki na 
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rok szkolny 2020/2021; 

 wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wyszki na 

lata 2020-2037; 

 wprowadzenie zmian w budżecie Gminy na 2020 r.; 

 w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnej. 

 

 Nr 184/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika 

Urzędu Gminy Wyszki do działania w imieniu Wójta jako organu Gminy. 

Upoważniono Panią Agnieszkę Falkowską, pracownika Urzędu Gminy Wyszki 

do załatwiania: 

 spraw z zakresu przyjmowania wniosków, wydawania i unieważniania dowodów 

osobistych oraz innych czynności – na podstawie ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 r. 

o dowodach osobistych, w tym do wydawania zaświadczeń i decyzji 

administracyjnych; 

 spraw z zakresu ewidencji ludności – na podstawie ustawy z dnia 24 września 

2010 r. o ewidencji ludności, w tym do wydawania zaświadczeń i decyzji 

administracyjnych. 

 

 Nr 185/20 z dnia 4 czerwca 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 28 czerwca 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 28 czerwca 2020 r.  

 Nr 186/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu 

ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z  zakresu  ochrony dziedzictwa 

kulturowego w 2020 roku. 

Ogłoszono otwarty konkurs ofert na zadań publicznych na rzecz mieszkańców 

Gminy polegających między innymi na: 



str. 7 
 

 krzewieniu  tradycji  narodowej i regionalnej, podtrzymywaniu  dawnych  

zwyczajów  oraz  propagowaniu kultury ludowej;  

 wspieraniu inicjatyw mających na celu wznowienie, upowszechnienie, 

popularyzację i promocję lokalnej twórczości i twórców;  

 promowaniu  produktów  regionalnych  i tradycyjnych,  udziale w imprezach,  

wydawaniu broszur i folderów  informacyjnych i promocyjnych;  

 działaniach mających na celu głębsze poznanie historii poszczególnych 

miejscowości z terenu gminy Wyszki;  

 wspieraniu rozwoju aktywności wspólnot i społeczności lokalnych. 

 

 Nr 187/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Komisji do ustalenia 

normy zużycia paliwa dla samochodu służbowego Opel Astra BBI LY87. 

Do ustalenia normy zużycia paliwa powołano trzyosobową komisję. Norma 

zużycia określona będzie metodą uzupełnieniową. 

 

 Nr 188/20 z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek 

czynszu za grunty stanowiące własność Gminy Wyszki, wydzierżawiane na cele 

rolnicze. 

Zarządzeniem ustalono minimalne stawki czynszu dzierżawnego uzależnione od 

klasy gruntu i ceny 1 kwintala pszenicy.  

 Nr 189/20 z dnia 5 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura 

Spisowego i wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego. 

W celi realizacji ustawy z dnia 10 września 2019 r. o powszechnym spisie 

rolnym w 2020 r. powołane zostało Gminne Biuro Spisowe, w skład którego weszli: 

 Marzena Sielewończuk, 

 Andrzej Niewiński, 

 Barbara Borowska. 

 

 Nr 190/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do ustalenia 

normy zużycia paliwa dla walca drogowego kombinowanego stalowo-

gumowego HAMM AG D-95. 
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Do składu komisji wyznaczono pracowników warsztatów remontowo-

budowlanych przy Urzędzie Gminy Wyszki.  

 

 Nr 191/20 z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w składzie komisji 

konkursowej w celu wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły 

Podstawowej im. księdza Franciszka Jakuba Falkowskiego w Topczewie. 

Do składu komisji konkursowej w miejsce Tadeusza Wielanowskiego powołano 

Magdalenę Karpiesiuk. 

 

 Nr 192/20 z dnia 9 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie 

przygotowania projektów uchwał na XII sesję Rady Gminy Wyszki. 

Do projektów uchwał dołączono jeszcze projekt uchwały w sprawie wyrażenia 

zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy na nieruchomości stanowiące własność 

Gminy Wyszki. 

 

 

Dziękuję bardzo za uwagę. 


