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INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA 
 

W ZAKRESIE ZARZĄDZANIA MIASTEM 
 

W  okresie  od  dnia 22 października 2019r.  do  dnia  sesji  Burmistrz  rozpatrzył  i podjął 

decyzje  w następujących sprawach: 

1. Dnia 25.10.2019 r. w Miejskim Ośrodku Kultury Burmistrz podsumował akcję ZAMBRÓW 

NA ROWERY 2019. W bieżącym roku odbyły się następujące imprezy: 

 5 rajdów krótkodystansowych o długości do 50 km - łącznie udział wzięło 483 

uczestników 

 Rajd szlakiem „Bitwy o Zambrów” na trasie o dystansie do 100 km - 27 uczestników 

 Wyścig Kolarski z okazji Dnia Dziecka - najmłodsi na stadionie miejskim ZKS Olimpia 

Zambrów mieli do pokonania dystanse od 200 do 2800 metrów - w zawodach 

wystartowało 41 uczestników 

 Maraton Szosowy o dystansach 50 km, 80 km, 140 km oraz 200 km – łącznie 127 

uczestników 

 Rowerowa pielgrzymka do Hodyszewa ( trasa ok. 100 km) – 90 uczestników. 
 

Osobom, które przyczyniły się do zorganizowania i przeprowadzenia tegorocznych imprez 

rowerowych Burmistrz przekazał pamiątkowe podziękowania oraz nagrody rzeczowe.  
 

2. Dnia 30.10.2019 r. Burmistrz podpisał umowę na wykonanie rocznych przeglądów 

podstawowych obiektów inżynierskich na terenie miasta Zambrów w 2019 r.  Wykonawcą jest 

Cezary Gryko PRO-MOST z  Korycina.  Termin wykonania prac ustalono do dnia 

29.11.2019r. Wysokość wynagrodzenia wynosi 2.460,00 zł. Umowa obejmuje wykonanie 

przeglądów następujących obiektów:  

 most na rzece Jabłonka w ciągu ul. 71 Pułku Piechoty 

 kładka dla pieszych na rzece Jabłonce 

 most przez ciek bez nazwy w ciągu ul. Ostrowskiej 

 most przez rzekę Jabłonkę w ciągu ul. Ostrowskiej. 
 

3. Dnia 31.10.2019 r. unieważniono przetarg na „Świadczenie usług przewozowych komunikacji 

miejskiej na terenie miasta Zambrów w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2022r.”. 

Zamawiający przeznaczył na ten cel kwotę 902.593,90 zł. Każda ze złożonych 6 ofert 

przekraczała powyższą kwotę, dlatego przetarg unieważniono. Kolejny przetarg zostanie 

ogłoszony do dnia 22.11.2019r. 
 

4. W celu umożliwienia prowadzenia handlu zniczy i kwiatów na parkingu przy ul. Księdza 

Marcina Krajewskiego w dniach 01-02.11.2019r. wydano  26 decyzji o zajęcie pasa 

drogowego na łączną kwotę 4.993,75 zł.  
 

Ponadto ze względu na możliwość wystąpienia zagrożeń w ruchu drogowym w obrębie 

cmentarza, na ulicach Księdza Marcina Krajewskiego, Ostrowskiej, Cmentarnej i Obrońców 

Zambrowa wprowadzono czasową organizację ruchu w okresie od godz. 14
00

 dnia 

30.10.2019r. do godz. 12
00

 dnia 04.11.2019r. Koszt montażu i demontażu znaków drogowych 

wyniósł 8.000,00 zł. 
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W dniach 01-02.2019r. mieszkańcy Zambrowa mieli zapewniony bezpłatny transport w 

okolice cmentarza parafialnego i komunalnego przy ul. Ostrowskiej. 

5. Dnia 04.11.2019r. Burmistrz unieważnił przetarg na realizację zadania „Zagospodarowanie 

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

w ramach programu „Rewitalizacja Koszar”. Unieważnienia dokonana ze względu na cenę 

oferty najkorzystniejszej, która była wyższa niż kwota, którą zamawiający mógł przeznaczyć 

na sfinansowanie zadania. Miasto zaplanowało kwotę  5.149.756,32 zł, natomiast 

najkorzystniejszy oferent proponował kwotę 5.370.000,00 zł. W najbliższym czasie planowane 

jest ogłoszenie kolejnego przetargu na realizację w/w zadania. 

 

6. Dnia 04.11.2019r. złożono do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego ofertę konkursową 

w ramach Programu „Maluch plus” 2020 na funkcjonowanie 34 istniejących miejsc dla dzieci 

w wieku do 3 lat w Żłobku Miejskim. Dotychczasowe 34 miejsca zostały utworzone z 

udziałem środków z poprzedniej edycji konkursu. Kwota dofinansowania będzie określona na 

etapie rozstrzygnięcia konkursu. Wyniki zostaną podane w terminie do 29.01.2020 r. 

 

7. Burmistrz zarządzeniami Nr 0050.106-107.2019 z dnia 08.11.2019r. sporządził projekt 

budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zambrów na 2020 rok.   Oba projekty 

w ustawowym terminie, tj. do dnia 15.11.2019r. zostały przedstawione Radzie Miasta 

Zambrów. 

 

8. Dnia 12.11.2019r. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.108.2019 powołał komisję przetargową 

do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na 

„Ubezpieczenie majątku i innych interesów Miasta Zambrów wraz z jednostkami 

organizacyjnymi”. Skład Komisji: 

1) Adam Libuda – Przewodniczący; 

2) Jolanta Gronostajska – Z-ca Przewodniczącego; 

3) Marzena Leoniak – Sekretarz; 

4) Elżbieta Pieczyńska – Członek (przedstawiciel firmy brokerskiej). 

Przetarg na świadczenie usług ubezpieczeniowych w okresie 01.01.2020 – 31.12.2022 został 

ogłoszony dnia 13.11.2019r. Termin składania ofert ustalono na 28.11.2019r. do godz. 10.15. 

 

9. Dnia 12.11.2019r. Burmistrz Miasta Zambrów ogłosił II ograniczony pisemny przetarg 

ofertowy na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Miasta Zambrów. Przedmiotem 

sprzedaży jest niezabudowana nieruchomość stanowiąca własność Miasta Zambrów o pow. 

1,5085 ha oznaczona w operacie ewidencji gruntów działkami nr 2741/5 o pow. 1,4567 ha 

i nr 1947/10 o pow. 0,0518 ha położona w Zambrowie przy ul. Produkcyjnej.  Nieruchomość 

ogrodzona jest panelami ogrodzeniowymi i wyposażona jest w oświetlenie zewnętrzne. 

Nieruchomość posiada urządzoną księgę wieczystą  LM1Z/00017414/8. W miejscowym 

planie zagospodarowania przestrzennego teren obejmujący przedmiotową nieruchomość 

przeznaczony jest pod zabudowę produkcyjno – usługową. Cena wywoławcza przedmiotowej 

nieruchomości wynosi 750.014,00 zł. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie 

wadium w wysokości 80.000,00 zł do dnia 17 stycznia 2020 roku. Oferty można składać do 

dnia 20 stycznia 2020 roku do godz. 15
00

. 
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10. Dnia 13.11.2019r. ogłoszono przetarg na „Przebudowę, remont, adaptację i termomodernizację 

budynku Sali gimnastycznej przy Miejskim Przedszkolu Nr 5 w Zambrowie”. Termin 

składania ofert ustalono do dnia 29.11.2019r. 

 

11. Dnia 13.11.2019r. Burmistrz podpisał umowę z firmą PHU „Plumbers” Mariusz Bacher 

z Zambrowa na wykonanie utwardzenia terenu przy ul. Magazynowej. Koszt wykonania robót 

wynosi 138.000,00 zł. Umowa została zawarta po wyłonieniu wykonawcy w przetargu 

nieograniczonym, w ramach którego wpłynęły 3 oferty. Termin realizacji zadania ustalono do 

dnia 30.11.2019r. 
 

12. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.109.2019 z dnia 14.11.2019r. 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 3.653.110,00 zł. Cała 

kwota dotyczy dochodów bieżących,  ponieważ 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 3.653.110,00 zł, Cała kwota dotyczy wydatków 

bieżących, ponieważ wydatki majątkowe pozostają bez zmian. 

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 – 92.344.771,37 zł, w tym: 

- plan dochodów bieżących – 89.433.511,06 zł 

- plan dochodów majątkowych – 2.911.260,31 zł 

  Plan wydatków ogółem -  90.844.771,37 zł, w tym: 

 - plan wydatków bieżących – 87.159.844,47 zł 

 - plan wydatków majątkowych – 3.684.926,90 zł. 
 

13. Przygotowano wniosek na dofinansowania projektu pn.: ”Zwiększenie dostępności do 

edukacji przedszkolnej poprzez adaptację istniejącego budynku sali gimnastycznej Miejskiego 

Przedszkola nr 5 w Zambrowie”.  Projekt należy zgłosić do dnia 26.11.2019r.Będzie on 

realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

2014-2020, Oś VIII, Działanie 8.6, Typ projektu nr 10. Całkowita wartość projektu wynosi 

2.272.032,55 zł, zaś dofinansowanie 1.087.167,55 zł.  Planowany termin rozstrzygnięcia 

konkursu – luty/marzec 2020r. 
 

14. Wykonano profilowanie następujących dróg gruntowych: 
 

 przedłużenie ul. Kulbata wzdłuż rzeki do granicy miasta        

 ul. Kulbata za cmentarzem,  

 od ul. Polowej na wysokości mleczarni odcinek nieutwardzonej drogi do domu po 

lewej, 

 od ul. Polowej wzdłuż rzeki  

 od ul. Pileckiego w prawo przed granicą miasta (działka 2693)  

 od ul. Pileckiego w prawo (dz. 2710) droga na wysokości ul. Świerkowej  

 od ul. Pileckiego w lewo przed granicą miasta 
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 (Kolejowa) od Al. Wojska Polskiego za torami do ul. Stokrotki, 

 od ul. Mazowieckiej w prawo przed Wolą Zambrowską 

 od ul. Wądołkowskiej w prawo przed ogródkami działkowymi do końca działek. 
 

Wykonawcą była firma „AGA” z Rykacz. Koszt robót wyniósł 2.228,76 zł.                                              
 

Ponadto nawieziono kruszywo na następujące drogi:  

 ul. Kulbata za cmentarzem 

 od ul. Pileckiego w prawo przed granicą miasta  

 od ul. Pileckiego w prawo - droga na wysokości ul. Świerkowej 

 (Kolejowa) od Al. Wojska Polskiego za torami do ul. Stokrotki 

 od ul. Wądołkowskiej w prawo przed ogródkami działkowymi do końca działek. 
 

Wykonawcą była firma Usługi Transportowe z Zambrowa. Koszt realizacji zamówienia 

wynosi 7.380,00 zł.  
 

15. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.110.2019 z dnia 19.11.2019r. po zakończeniu etapu 

składania wniosków do projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Zambrów w rejonie ulic: Białostockiej i Papieża Jana Pawła II 

przez osoby fizyczne oraz instytucje i organy właściwe do uzgadniania i opiniowania planów 

miejscowych, postanowił uwzględnić w opracowaniu zgodnie z obowiązującymi przepisami 

wniosek Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Podlaskiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz ogólne wymagania przeciwpożarowe określone przez Komendę 

Powiatową Straży Pożarnej w Zambrowie. 
 

16. Burmistrz zarządzeniem Nr 0050.111.2019 z dnia 19.11.2019r. ustalił opłaty za korzystanie 

z mienia komunalnego na targowicy miejskiej przy ul. Wyszyńskiego 14. Miesięczny czynsz 

najmu wynosi: 
 

I. za pawilony handlowe typu lekkiego:  

1) Lokale na cele handlowe : 

a) Nr 1- 8, 10 -17 o pow. 22,70 m
2
 - czynsz najmu 292,00 zł 

b) Nr 9, 18  o pow. 23,80 m
2
 - czynsz najmu 306,00 zł 

2) Lokale Nr 1 - 18 na cele magazynowe - czynsz najmu 185,00 zł 
 

II. za pawilony murowane: 

1) Lokal Nr 1 o pow. 40,23 m
2
 - czynsz najmu 806,00 zł, 

2) Lokale Nr 2 - 5 o pow. 29,59 m
2 

- czynsz najmu 595,00 zł 
 

III. za garaże: 

1) Lokale Nr 19 - 26, 28 - 35 o pow. 22,70 m
2
 - czynsz najmu 150,00 zł, 

2)  Lokale Nr 27, 36 o pow. 23,80 m
2
 - czynsz najmu 150,00 zł. 

 

Stawki czynszu najmu waloryzowane będą corocznie w oparciu o wskaźnik określony 

w komunikacie prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług 

konsumpcyjnych ogółem za rok poprzedni. Zwaloryzowaną kwotę czynszu zaokrągla się 

w górę do pełnych złotych. Zwaloryzowane stawki czynszu będą naliczane od miesiąca 

następnego po ogłoszeniu komunikatu. 
 

17. Zakończono prace budowlane związane z realizacją zadania „Budowa przyłącza kanalizacji 

deszczowej do budynku Plac Sikorskiego 2”.  Wykonawcą była Sp. z o.o. Zambrowskie 
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Ciepłownictwo i Wodociągi. W najbliższych dniach odbędzie się odbiór końcowy 

wykonanych robót. Koszt robót wynosi 134.169,13 zł. 

 

18. Burmistrz wyraził zgodę na wydzierżawienie terenu nad zalewem na postawienie 

tzw.„kaczkomatu”, czyli automatu, w którym będzie można kupować karmę dla kaczek. Koszt 

dzierżawy wynosi około 170 zł rocznie. 

 

19. Burmistrz   przygotował  projekt  porządku   sesji  i   przekazał   Przewodniczącemu Rady 

Miasta Zambrów wraz z projektami uchwał w sprawie: 

a) Programu współpracy Miasta Zambrów z organizacjami pozarządowymi na 2020 rok 

b) przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych 

c) zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych 

d) uchylenia uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów 

komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych 

i nieprzeznaczonych do składowania ("frakcja wysoko energetyczna") do zadań 

własnych gminy 

e) aktualizacji "Założeń do planu zaopatrzenia Gminy Miasto Zambrów w ciepło, energię 

elektryczną i gaz" 

oraz  

a) Informacją w sprawie podmiotów w których jest wykonywana kara ograniczenia 

wolności oraz praca społecznie użyteczna. 

b) Programem pracy Miejskiego Ośrodka Kultury w Zambrowie na sezon kulturalny 

2019/2020. 

c) Raportem z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zambrów na 

lata 2015- 2018 z perspektywą do roku 2022. 

 


