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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 

 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIASTEM 
 

W  okresie  od  dnia 24 września  2019r.  do  dnia  sesji  Burmistrz  rozpatrzył  i podjął 

decyzje  w następujących sprawach: 

1. Dnia 28.09.2019r. zamontowano poręcze metalowe przy schodach  terenowych za budynkiem 

przy ul. Fabrycznej 3.  Wykonawcą była firma Usługi Ślusarskie - Robert Paweł Sokołowski. 

Cena usługi wynosi 2.200 zł.  
 

2. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.99.2019 z dnia 30.09.2019r. rozpatrzył wnioski do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów w części 

obejmującej obszar położony w obrębie ulic: Białostockiej i Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

w zakresie dotyczącym terenu oznaczonego symbolem ZP*UG. Wnioski Komendy 

Powiatowej Straży Pożarnej w Zambrowie, Podlaskiego Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków Delegatura w Łomży, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wydziału 

Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, Zarządu 

Województwa Podlaskiego za pośrednictwem Podlaskiego Biura Planowania Przestrzennego 

Oddział w Łomży postanowiono uwzględnić w opracowaniu zgodnie z obowiązującymi 

przepisami. Wnioski osób fizycznych przekazano projektantowi w celu ewentualnego 

uwzględnienia zgodnie z przepisami. 
 

3. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.100.2019 z dnia 30.09.2019r. rozpatrzył wnioski do projektu 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zambrów w rejonie 

ulicy Aleja Wojska Polskiego oraz południowej granicy miasta, graniczącej z Rodzinnym 

Ogrodem Działkowym „Pod Długoborzem”. Wnioski Komendy Powiatowej Straży Pożarnej 

w Zambrowie oraz Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Odział w Białymstoku 

postanowiono uwzględnić w opracowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami, natomiast 

wniosek użytkowników ogrodów działkowych ROD „Pod Długoborzem” przekazano 

projektantowi w celu ewentualnego uwzględnienia zgodnie z przepisami, w zakresie 

nie kolidującym z celem planu. 

 

4. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.101.2019 z dnia 01.10.2019r.wyznaczył komisję 

przetargową do przeprowadzenia w dniu 18 października 2019r. ograniczonego pisemnego 

przetargu ofertowego na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów 

o łącznej powierzchni  1,5085 ha oznaczonej w operacie ewidencji gruntów działkami: nr 

2741/5 o pow. 1,4567 ha i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha, położonej w Zambrowie przy ul. 

Produkcyjnej.  

Działka przeznaczona jest pod zabudowę produkcyjno – usługową. 

Cena wywoławcza wynosi 750.014, 00 zł. 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 18.10.2019r. 

W skład komisji wchodzą: 

1)  Adam Libuda - Przewodniczący 

2)  Danuta Łapińska - Członek 

3)  Ewa Denkiewicz - Członek 
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4)  Ireneusz Gawkowski - Członek 

 

5. Dnia 04.10.2019r. unieważniono przetarg na budowę przyłącza kanalizacji deszczowej do 

budynku przy Placu Sikorskiego, ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty była 

wyższa od kwoty, którą zamawiający mógł przeznaczyć na realizację zadania (Miasto 

zaplanowało kwotę 134.711,03 zł, natomiast najkorzystniejsza oferta - to kwota 147.600,00 

zł). 

Na wykonanie w/w zadania dnia 08.10.2019r. podpisano umowę ze Spółką z.o.o. 

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi. Koszt robót - 134.169,13 zł. Termin realizacji - do 

dnia 29.11.2019r. Teren budowy przekazano wykonawcy dnia 09.10.2019r. 

 

6. Dnia 07.10.2019r. dokonano otwarcia ofert na realizację zadania „Zagospodarowanie terenów 

przy Alei Wojska Polskiego 54 i 58 oraz wykonanie monitoringu” realizowanego w ramach 

programu „Rewitalizacja Koszar”. 

Zamawiający przewidział na w/w działanie kwotę 5.149.756,32.zł. 
 

Złożono następujące oferty: 

1) Sorted sp. z o.o. z Piaseczna: cena - 5.537.000,00 zł 

2) PHU Plumbers Mariusz Bacher z Zambrowa: cena - 5.598.000,00 zł 

3) Net Service S.A. z Warszawy: cena - 6.826.500,00 zł 
 

Postępowanie przetargowe jest w toku. 

 

7. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.102.2019 z dnia 08.10.2019r. dokonał zmian w planie 

wydatków na realizację Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2019 rok. Zmiany polegają na tym, że zwiększono o kwotę 800 zł wydatki 

na program profilaktyczny z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi realizowany przez 

Szkołę Podstawową Nr 4, natomiast zmniejszono o taką samą kwotę wydatki na usługi 

pozostałe związane z realizacją programu. Ogólna kwota środków finansowych na realizację 

w/w programu pozostaje bez zmian i wynosi 570.500 zł. 

 

8. Dnia 03.10.2019r. ogłoszono przetarg na realizację zadania pn. „Wykonanie utwardzenia 

terenu przy ul. Magazynowej”. Termin składania ofert upływa dnia 18.10.2019r. Prowadzenie 

robót na obszarze wpisanym do rejestru zabytków wymaga uzyskania pozwolenia od 

Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Łomży. Stosowną decyzję wydano 

dnia 01.10.2019r. 

 

9. Realizując wymóg określony w ustawie z dnia 12.04.2019r.  o opiece zdrowotnej nad 

uczniami zobowiązujący do zapewnienia uczniom dostępu do usług stomatologicznych – 

Burmistrz dnia 08.10.2019r. podpisał porozumienie z panem Sławomirem Sucharem 

prowadzącym działalność leczniczą pod nazwą Medycyna Specjalistyczna w zakresie 

udzielania świadczeń opieki zdrowotnej dla uczniów szkół podstawowych z terenu miasta w 

gabinecie dentystycznym zlokalizowanym w Zambrowie przy Placu Sikorskiego 2. 

 

10. Rozstrzygnięto przetarg ogłoszony dnia 04.09.2019r. na budowę kablowych linii oświetlenia 

ulicznego w miejsce demontowanych przez PGE Dystrybucja S.A linii napowietrznych 
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komunalno – oświetleniowych. Oferty można było składać do dnia 24.09.2019r. Zamawiający 

zamierzał przeznaczyć na finansowanie zamówienia kwotę 435.171,49 zł. Wpłynęły 2 oferty. 

 

Firma „INSBUD” z Giełczyna została wykluczona z postępowania z powodu nieprzedłożenia 

wymaganego przez Zamawiającego, a niezbędnego do przeprowadzenia postępowania, 

oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. 

Drugi oferent, którym jest konsorcjum: „ELEKTROMAR” i PHU „ANNA” spełnia 

wszystkie wymagania określone w specyfikacji. Konsorcjum zaoferowało cenę 328.410 zł. 

Planowany termin podpisania umowy ustalono na 18.10.2019r. 

 

11. Dnia 11.10.2019r. ogłoszono przetarg na „Świadczenie usług przewozowych komunikacji 

miejskiej na terenie miasta Zambrów”. Specyfikacja obejmuje świadczenie usług na 

dotychczasowych trasach w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.  Główne wymagania 

Zamawiającego dotyczące autobusów to:  autobusy posiadające minimum 30 miejsc 

siedzących i minimum 27 miejsc stojących,  z normą emisji co najmniej EURO 3 oraz 

dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Otwarcie ofert ustalono na dzień  

21.10.2019r.  

 

12. Dnia 11.10.2019 r.  w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się uroczystość z okazji Dnia 

Edukacji Narodowej. Na spotkaniu Burmistrz wręczył nagrody i kwiaty wszystkim 

dyrektorom placówek oświatowych oraz 8 najlepszym nauczycielom  miejskich szkół 

podstawowych i przedszkoli. 

 

13. Burmistrz pod względem organizacyjnym oraz techniczno-materialnym  przygotował 

i  przeprowadził wybory do Sejmu RP i do Senatu RP dnia 13.10.2019r. w 14 obwodach na 

terenie Zambrowa.  

 

 

 

14. Burmistrz   przygotował  projekt  porządku   sesji  i   przekazał   Przewodniczącemu Rady 

Miasta Zambrów wraz z projektami uchwał w sprawie: 

a) zmian w budżecie Miasta na 2019 r.; 

b) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości; 

c) określenia stawek podatku od środków transportowych; 

d) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta Zambrów 

obejmującej obszar położony na częściach działek nr nr 456, 457 przy  

ul. Białostockiej; 

e) uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy ulicami: Targową, Aleją Wojska 

Polskiego oraz południową granicą miasta Zambrów; 

f) wyboru ławników; 

g) Zambrowskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2020 r. 

h) uchylenia uchwały w sprawie ustanowienia dorocznych nagród Burmistrza Miasta 

Zambrów "Żubr"; 

i) powołania Skarbnika Miasta Zambrów. 
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oraz  informacją o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2018/2019. 


