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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIASTEM 
 

W  okresie  od  dnia 18 czerwca  2019r.  do  dnia  sesji  Burmistrz  rozpatrzył  i podjął decyzje  
w następujących sprawach: 

1. Dnia 14.06. 2019r. Burmistrz podpisał umowę o dofinansowanie zadania w ramach Programu 
MALUCH+ 2019 na funkcjonowanie utworzonych w 2018 r. 34 miejsc opieki nad dziećmi 
w wieku do lat 3. Kwota dofinansowania wynosi 61.200 zł. 
 

2. Rozstrzygnięto przetarg na dzierżawę cmentarzy komunalnych. Dnia 26.06.2019r. została 
podpisana umowa na 10-letni okres dzierżawy z Firmą Bałazy z Zambrowa. Miesięczny czynsz 
dzierżawny wynosi 520 zł. Dodatkowo dzierżawca zobowiązany jest do wykonania remontu 
schodów i elewacji kaplicy na cmentarzu komunalnym przy ul. Kulbata. 

 

3. Dnia 01.07.2019r. złożono wniosek dotyczący projektu pn. „Podniesienie jakości życia oraz 
bezpieczeństwa mieszkańców „Koszar” w Zambrowie poprzez integrację społeczną oraz 
kształtowanie przestrzeni publicznej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wartość projektu wynosi 5.246.726,64 zł, w tym 
dofinansowanie 3.892.890,42 zł. Ogłoszenie oceny wniosków planowane jest na październik br. 
 

4. Dnia 10.07.2019r. komisje egzaminacyjne powołane przez Burmistrza składające się 
z przedstawicieli organu prowadzącego, organu sprawującego nadzór pedagogiczny, dyrektora 
placówki oraz ekspertów przeprowadziły postępowanie egzaminacyjne osób ubiegających się 
o awans z nauczyciela kontraktowego na nauczyciela mianowanego. Postępowanie dotyczyło 
nauczycieli z: 
• Szkoły Podstawowej Nr 4 – 1 osoba 
• Szkoły Podstawowej Nr 3 – 1 osoba 
• Miejskiego Przedszkola Nr 1 – 1 osoba 
• Miejskiego Przedszkola Nr 6 – 1 osoba 

Wszyscy kandydaci uzyskali tytuł nauczyciela mianowanego. Akty mianowania zostały im 
uroczyście wręczone przez Burmistrza w dniu 23.08.2019r. oraz 03.09.2019r. 

5. Dnia 11.07.2019r. Burmistrz podpisał umowę Nr 2/2019 z firmą PHU PLUMBERS Mariusz 
Bacher z Zambrowa na realizację inwestycji polegającej na utwardzeniu terenów przy 
ul. Łomżyńskiej oraz ul. Wilsona w Zambrowie. Koszt robót wynosi 94.214,41 zł. Roboty 
zostały odebrane częściowo. Trwa usuwanie drobnych usterek. 
 

6. Dnia 19.07.2019r. złożono formularz zarysu projektu pn. „Zambrów miastem atrakcyjnym 
gospodarczo o wysokiej jakości życia”  w ramach Programu „Rozwój Lokalny” , finansowanego 
ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2014-2021. W pierwszym etapie spośród 213 zakwalifikowanych 
wniosków zostanie wybranych 50 małych i średnich miast, z których 35, które nie przejdą do 
dalszego etapu - dostaną dofinansowanie w wysokości 100.000 zł. W drugim etapie wybranych 
będzie około 15 kompleksowych projektów. Wówczas kwota dofinansowania może wynosić od 
3 do 10 mln euro.  
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Głównym celem Norweskiego Mechanizmu Finansowego jest przyczynianie się do 
zmniejszania różnic ekonomicznych i społecznych w obrębie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego oraz wzmacnianie stosunków dwustronnych pomiędzy Norwegią a Państwami 
- Beneficjentami. 

7. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.77.2019 z dnia 23.07.2019r. wprowadził zmiany 
w regulaminie uczestnictwa w projekcie pn.: „Powiększenie Żłobka Miejskiego w Zambrowie” 
polegające na dodaniu dodatkowych kryteriów dotyczących naboru uczestników projektu 
(preferencje dla niepełnosprawnych rodziców dzieci, rodziców samotne wychowujących 
dziecko oraz z rodzin o niskich dochodach) oraz zmiany terminu realizacji projektu 
z 01.09.2018-31.08.2020 na 01.08.2018-31.07.2020.  

Projekt, zgodnie z umową z dnia 28.06.2019r.o dofinansowanie Projektu „Powiększenie 
Żłobka Miejskiego w Zambrowie” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu 
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na 
lata 2014-2020 - dotyczy utworzenia miejsc dla 16 dzieci. Wartość projektu ustalono na 
485.825,17 zł, w tym dofinansowanie wynosi 412.097,17 zł 

Ponadto Burmistrz dnia 30.07.2019r. powołał zespół do realizacji w/w projektu w składzie: 

• Barbara Zawistowska: koordynator merytoryczny – nadzór merytoryczny nad całym 
projektem; 

• Krystyna Wnorowska: księgowa – obsługa finansowa projektu, wyodrębniona ewidencja 
księgowa na potrzeby projektu; 

• Elżbieta Perkowska: dyrektor Żłobka Miejskiego - nadzór nad wszystkimi zadaniami 
Realizatora; 

• Edyta Michałowska: księgowa Żłobka Miejskiego - rozliczenia, wnioski o płatność, 
monitorowanie wskaźników, promocja projektu. 

 
8. Dnia 02.08.2019r. Burmistrz przyjął informacje o przebiegu wykonania budżetu Miasta 

Zambrów za I półrocze 2019r., o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej i przebiegu 
wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019r.. Informacje te 
w ustawowym terminie, tj. do dnia 31.08.2019r.  zostały przekazane Radzie Miasta Zambrów 
oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej. 
 

9. Wojewoda Podlaski dnia 25.07.2019 r. powołał na wniosek Burmistrza Miasta Zambrów 
Komisję ds. oszacowania strat na obszarach dotkniętych suszą. Do Urzędu Miasta Zambrów 
wpłynęły 53 wnioski rolników posiadających grunty na terenie Zambrowa. Komisja dokonała 
oszacowania strat w 53 gospodarstwach rolnych. Protokoły z oceny zostaną przekazane 
Wojewodzie Podlaskiemu, który będzie dokonywał wypłaty odszkodowań z powodu suszy. 
 

10. Dnia 31.07.2019r. Burmistrz podpisał umowę Nr 8/U/2019 z firmą TELO Janusz Kępka 
z Warszawy na nadzór inwestorski w branży telekomunikacyjnej przy realizacji zadania 
pn. „Wykonanie monitoringu na terenie „Koszar” w Zambrowie”. Nadzór dotyczy dwóch 
etapów, tj. okresu przygotowywania przetargu oraz okresu realizacji zadania. 
 
 

11. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.80.2019 z dnia 05.08.2019r. wyznaczył osobę odpowiedzialną 
za utrzymywanie kontaktów z podmiotami krajowego systemu cyberbezpieczeństwa 
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w Urzędzie Miasta Zambrów i w jednostkach organizacyjnych Miasta Zambrów. Ponadto 
zarządzeniem Nr 0050.86.2019 z dnia 23.08.2019r. wprowadził procedury zarządzania 
ryzykiem i cyberbezpieczeństwem w Urzędzie Miasta i jednostkach organizacyjnych. 
 

12. Dnia 08.08.2019r. został ogłoszony ograniczony pisemny przetarg ofertowy na sprzedaż 
nieruchomości oznaczonej działkami nr 2741/5 i nr 1947/10 o łącznej powierzchni 1,5085 ha 
położonej w Zambrowie przy ulicy Produkcyjnej przeznaczonej pod zabudowę produkcyjno – 
usługową. 
Cena wywoławcza wynosi 750.014, 00 zł. 
Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2019r. 
 

13. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.83.2019 z dnia 20.08.2019r. przeznaczył do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomości stanowiącą własność Miasta Zambrów położoną 
w Zambrowie przy ulicy Spacerowej oznaczone w operacie ewidencji gruntów działką nr 660/2 
o powierzchni 0,1668 ha i nr 641/4 o powierzchni 0,1913 ha.  

14. Dnia 21.08.2019r. upłynął termin składania ofert na wykonanie II części projektu dotyczącego 
rewitalizacji pn. „Wykonanie monitoringu na terenie „Koszar” w Zambrowie”. 
W wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta, w związku z czym przetarg unieważniono. 
Dnia 04.09.2019r. ponownie ogłoszono przetarg na realizację w/w zadania. Termin składania 
ofert wyznaczono na dzień 07.10.2019r. 
 

15. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.85.2019 z dnia 22.08.2019r. dokonał zmian w budżecie Miasta 
Zambrów na 2019 rok. Plan dochodów budżetowych – obejmujący zmianę kwot dotacji 
celowych na zadania własne i zlecone – zwiększono o kwotę 304.610,21 zł, z czego 272.383,22 
zł to dochody bieżące, natomiast 32.226,99 zł to dochody majątkowe.  
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zmiana polega na tym, że zwiększono 
plan wydatków budżetowych o kwotę 304.610,21 zł, w tym plan wydatków bieżących 
zwiększono o kwotę 487.535,21 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 
182.925,00 zł. 
Rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 107.821,41 zł przeznaczając ją na 
następujące wydatki: 

• w dziale 710 - działalność usługowa § 4300 – 11.000,00 zł 
• w dziale 801 - oświata i wychowanie: rozdział 80101 § 4240 – 3.500,00 zł; rozdział 

80104 § 4270 – 62.000,00 zł 
• w dziale 855 – rodzina, rozdział 85505 § 4210 – 31.321,41 zł. 

Nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu 
długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta zaciągniętego w Banku 
Spółdzielczym w Zambrowie. 
 
 
Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

   Plan dochodów ogółem – 85.406.051,93 zł, w tym: 
- plan dochodów bieżących – 82.496.791,62 zł 
- plan dochodów majątkowych – 2.909.260,31 zł 

  Plan wydatków ogółem 83.906.051,93 zł, w tym: 
 - plan wydatków bieżących – 80.231.479,53 zł 
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 - plan wydatków majątkowych – 3.674.572,40 zł 
 
Kolejna zmiana w budżecie Miasta Zambrów została dokonana zarządzenie Burmistrza 
Nr 0050.95.2019 z dnia 18.09.2019r. Plan dochodów budżetowych – obejmujący zmianę kwot 
dotacji celowych na zadania własne i zlecone – zwiększono o kwotę 412.720,00 zł, z czego cała 
kwota to dochody bieżące, dochody majątkowe pozostają bez zmian.   
Dokonano zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniach wydatków 
pomiędzy rozdziałami i paragrafami w ramach działu. Zmiana polega na tym, że zwiększono 
plan wydatków budżetowych o kwotę 412.720,00 zł, w tym plan wydatków bieżących 
zwiększono o kwotę 397.720,00 zł, a plan wydatków majątkowych zmniejszono o kwotę 
15.000,00 zł. 
Rozdysponowano rezerwę ogólną budżetu w kwocie 15.000,00 zł przeznaczając ją na 
następujące wydatki w dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdział 
85311 – rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych § 6620 – dotacja celowa 
przekazana dla Powiatu Zambrowskiego na zakup autobusu do przewozu osób 
niepełnosprawnych. 
Nadwyżkę budżetu Miasta w kwocie 1.500.000,00 zł przeznacza się na spłatę kredytu 
długoterminowego w rachunku bieżącym budżetu Miasta zaciągniętego w Banku 
Spółdzielczym w Zambrowie. 
Budżet po dokonanych zmianach wynosi: 

   Plan dochodów ogółem – 85.818.771,93 zł, w tym: 
- plan dochodów bieżących – 82.909.511,62 zł 
- plan dochodów majątkowych – 2.909.260,31 zł 

  Plan wydatków ogółem 84.318.771,93 zł, w tym: 
 - plan wydatków bieżących – 80.629.199,53 zł 
 - plan wydatków majątkowych – 3.689.572,40 zł 

 
16. Dnia 27.08.2019r. złożono wniosek o dofinansowanie zadania ze środków FDS na: 

• budowę drogi pomiędzy ul. Pileckiego, a ul. Białostocką. Szacowana wartość inwestycji 
to 4.155.000,00  

• budowę ul. Kolejowej. Szacowana wartość inwestycji to 24.307.381,25zł.  

Zakładane dofinansowanie obu projektów kształtuje się w granicach 60-80%. 

17. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.87.2019 z dnia 27.08.2019r. postanowił przekazać majątek 
ruchomy Miejskiego Gimnazjum Nr 1 w Zambrowie na rzecz Szkoły Podstawowej Nr 5 
w Zambrowie. 
 

18. Dnia 4.09.2019r. ogłoszono przetarg na budowę kablowych linii oświetlenia ulicznego 
w miejsce demontowanych przez PGE Dystrybucja S.A linii napowietrznych komunalno – 
oświetleniowych. Oferty można składać do dnia 24.09.2019r. 
 

19. Dnia 06.09.2019r. ogłoszono przetarg na Budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do budynku 
przy ul. Plac Sikorskiego 2 w Zambrowie. Termin składania ofert upływa dnia 23.09.2019r. 
 

20. Zakończono realizację zadania pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych 
w Zambrowie” . W ramach projektu łącznie wykonano 82 szt. instalacji gazowych. Ogólny koszt 
zadania - 1.229.596,23 zł, z czego dofinansowanie - 893.173 zł. 
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21. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.93.2019 z dnia 17.09.2019r. przeznaczył do sprzedaży 

w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Miasta Zambrów położoną 
w Zambrowie w rejonie ulic Łomżyńskiej i Spacerowej oznaczoną w operacie ewidencji 
gruntów działką nr 662/5 o powierzchni 0,1258 ha.  
 

22. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.96.2019 z dnia 18.09.2019r. przeznaczył do sprzedaży 
w drodze przetargu nieruchomość stanowiącą własność Miasta Zambrów położoną 
w Zambrowie przy ulicy Papieża Jana Pawła II oznaczoną w operacie ewidencji gruntów działką 
nr 121/6 o powierzchni 0,0419 ha.  

23. Dnia 20.09.2019r. zostanie przeprowadzona akcja „Sprzątanie świata”. Szacowany koszt 
zadania wynosi 3.000 zł. W akcji udział wezmą dzieci i młodzież z miejskich przedszkoli, szkół 
podstawowych, szkół średnich oraz SOSW w Długoborzu. 
 

24.  W okresie wakacyjnym w ramach bieżącego utrzymania i remontów dróg: 
 

a) zlecono i wykonano następujące prace: 

• ul. Grunwaldzka: zapadnięta jezdnia - ubytek w nawierzchni bitumicznej na przeciwko 
,,Centrum Chińskiego” tj. w pobliżu Grunwaldzka 4, wykonano remont nawierzchni 
bitumicznej mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco na powierzchni 1,38 m2 tj. 1,15 m 
x 1,2 m, o grubości 9 cm, 

• ul. Chopina: ubytek w nawierzchni bitumicznej na jezdni, w obrębie studni na kanalizacji 
deszczowej na przeciwko posesji Chopina 14, wykonano remont nawierzchni bitumicznej 
mieszanką mineralno - asfaltową na gorąco na powierzchni 1,15 m x 1,15m , o grubości 13 
cm, 

• ul. Świętokrzyska: ubytki w nawierzchni bitumicznej na jezdni, w obrębie posesji 
Świętokrzyska 4 i 9, wykonano remont nawierzchni bitumicznej mieszanką mineralno - 
asfaltową na gorąco na powierzchni: 11,79 m2 tj. (3,4 m x 0,9 m) + (2,2 m x 1,1 m) + (1,25 m 
x 1,7 m) + (1,15 m x 1,05 m) + (2,12m x 1,4m), o grubości 9 cm, 

• ul. Podleśna: zapadnięta jezdnia - ubytek w nawierzchni bitumicznej na przeciwko posesji 
nr Podleśna 41 oraz MEDICO, wykonano remont nawierzchni bitumicznej mieszanką 
mineralno - asfaltową na gorąco na powierzchni: 1,32 m2 tj. (1,2 m x 1,1 m), o grubości 
9 cm, 

• ul. Sportowa: zapadnięta nawierzchnia na wjeździe z kostki brukowej betonowej, w obrębie 
II wjazdu (tj. od strony ul. Piłsudskiego) - wykonano naprawę ww. nawierzchni kostką 
brukową betonową gr. 6 cm na podsypce cementowo piaskowej z uzupełnieniem 
zapadnięcia chudym betonem, 

• ul. Bema: naprawa uszkodzenia na łuku w obrębie skrzyżowania z droga wewnętrzną 
o numerze ewidencyjnym działki 3061/9, 

• ul. Poświątne: na skrzyżowaniu z ul. 71 Pułku Piechoty (w stronę ul. Aleja Wojska 
Polskiego) uszkodzony słupek z tabliczkami z nazwami ulic – zamontować nowy słupek 
wraz z nowymi tabliczkami ulic tj. ulicy Pogodnej, Poświątne i 71 Pułku Piechoty, za 
skrzyżowaniem z ul. 71 Pułku Piechoty (w stronę ul. Aleja Wojska Polskiego) przed 
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progiem zwalniającym uszkodzony słupek ze znakami ostrzegawczymi: B-33 (ograniczenie 
prędkości do 20 km) i A 11a, wraz tabliczką T-21 (30 m). 

 

b) zlecono następujące prace (w trakcie realizacji): 

• ul. Wodna str. prawa jezdni przed ostatnim zjazdem: przy ulewnych deszczach woda wpływa 
na posesję – przy krawężniku wykonano dodatkową studnię średnicy 500 mm z kratką 
ściekową żeliwną wraz z przykanalikiem i włączeniem do istniejącej studni z kratką ściekową 
na końcu ulicy po str. prawej. Na końcu ulicy wykonano ciek korytkowy na podbudowie 
betonowej grubości 10 cm, na skarpie rzeki Jabłonka, 

• ul. Mickiewicza: widoczne białe linie zlikwidowanych miejsc postojowych – zlikwidowano 
oznakowanie poziome poprzez zamalowanie linii P-18 i P-19: str. Prawa drogi na wysokości 
wjazdu na parking 2 miejsca i na wysokości budynku nr 5 str. lewa drogi - 3 miejsca, 

• ul. Białostocka wjazd na parking pod bloki nr 23 i 25:  zamontowano słupki blokujące U-12 
c (biało-czerwone) w ilości 3 sztuki po stronie prawej zjazdu w chodniku z zachowaniem 
skrajni jezdni, 

• Przedszkole nr 5: zamontowano dwa słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych  
i przymocowano znaki D-6 w ilości 2 szt., 

• ul. Sportowa przed bramą wjazdową do basenu: zamontowano dwa słupki do znaków z rur 
stalowych ocynkowanych  i przymocowano znaki D-6b „przejście dla pieszych i przejazd dla 
rowerzystów” w ilości 2 szt.,  

• teren Pływalni Miejskiej: zdemontowano stare nieczytelne znaki B-2, B-35, B36 – 2 szt, 
przymocowano nowe znaki : B-2 „zakaz wjazdu” – 1 szt, B-35 „zakaz postoju” szt-1, B-36 
„zakaz postoju i zatrzymywania się” 2 szt.,  

• ul. Jantarowa przed Al. Wojska Polskiego: obrócona tarcza znaku D-41 - poprawiono 
ustawienie tarczy znaku drogowego poprzez właściwe obrócenie względem osi - 1 szt.,  

• ul. Cmentarna skrzyżowanie - ul. Krajewskiego: obrócony znak T-6a, poprawiono ustawienie 
tarczy znaku drogowego poprzez właściwe obrócenie względem osi - 1 szt., 

• ul. Polna: przewrócony słupek wraz ze znakami D-1 9 (droga z pierwszeństwem) wraz 
z tabliczką T-6a wskazującą rzeczywisty przebieg drogi z pierwszeństwem - zamontowanie 
słupka wraz ze znakami, 

• ul. Bema: zadolenia chodnika w dwóch miejscach o powierzchni ok. 2,0 m2, 

• ul. Ostrowska: zadolenie chodnika o powierzchni ok. 20,0 m2 tj. 10,0 m x 2,0 m (przy moście, 
wzdłuż działki o numerze ewidencyjnym 802/3), 

• malowanie oznakowania poziomego dróg 

 
25. Burmistrz przygotował projekt porządku   sesji i   przekazał  Przewodniczącemu Rady Miasta 

Zambrów wraz z projektami uchwał w sprawie: 
 

a) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II; 
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b) zmiany uchwały w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych  

w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów; 

c) stwierdzenia zakończenia działalności Miejskiego Gimnazjum Nr 1 im. Tadeusza Kościuszki 

w Zambrowie; 

d) zmiany uchwały w sprawie utworzenia jednostki budżetowej Żłobek Miejski  

w Zambrowie; 

e) określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego; 

f) powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników; 

g) zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Białymstoku informacji 

o kandydatach na ławników; 

h) wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu 

nieruchomości; 

i) udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Zambrowskiemu; 

j) zmiany uchwały w sprawie określenia zasad udzielania i rozliczania dotacji na prace 

konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru 

zabytków; 

k) odwołania Skarbnika Miasta Zambrów; 

l) ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Miasta Zambrów. 

 


