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I. INFORMACJE OGÓLNE 

Miasto Zambrów jest siedzibą Powiatu Zambrowskiego oraz władz administracyjnych 

Miasta Zambrów oraz Gminy Zambrów. Zajmuje obszar o pow. 19,02  km
2
, z czego około 

76% terenu zajmują użytki rolne, 2% nieużytki i użytki leśne oraz 22% tereny zurbanizowane. 
 

Według  stanu na dzień 31.12.2018 r. w Zambrowie zameldowanych na pobyt stały było 

21.488 osób, w tym w wieku przedprodukcyjnym (0-18 lat) 3.855 osób, w wieku 

produkcyjnym (19-60 lat kobiety i 19-65 lat mężczyźni) 13.489 osób, a w wieku 

poprodukcyjnym 4.144 osoby. Statystykę mieszkańców Zambrowa uwzględniającą wiek i 

płeć wg. stanu na dzień 31.12.2018r. przedstawia TABELA Nr 1, stanowiąca Załącznik Nr 1 

do Raportu. 
 

W roku 2018 w Zambrowie zanotowano 203 urodzenia oraz 222 zgonów mieszkańców. 

Zmiany liczby ludności wynikające z zameldowań i wymeldowań w 2018 roku  

uwzględniających urodzenia i zgony przedstawiają się następująco: 

 ilość zameldowań na pobyt stały – 554  

 ilość wymeldowań z pobytu stałego – 172 (liczba wymeldowani dotyczy jedynie osób 

wymeldowanych w Urzędzie Miasta Zambrów i nie obejmuje wymeldowani 

dokonanych w innych urzędach przy zgłaszaniu pobytu) 

Saldo migracji z pobytu stałego – 382  

 ilość zameldowań na pobyt czasowy – 469  

 ilość wymeldowań z pobytu czasowego – 27  

Saldo z migracji z pobytu czasowego – 472  

Ogółem saldo migracji w 2018 roku uwzględniające: urodzenia, zgony, zameldowania 

na pobyt czasowy i stały,  wymeldowania  z pobytu czasowego i stałego jest dodatnie i 

wynosi 854 osoby. 

 

Zasoby mieszkaniowe w Zambrowie na koniec 2018 roku obejmowały 1.484 domów 

jednorodzinnych oraz 6.678 mieszkań w budynkach wielorodzinnych, z czego:   

 3.495 mieszkań zarządzanych przez ZSM w Zambrowie 

 1.058 mieszkań zarządzanych przez SM Nadzieja 

 1.057 mieszkań zarządzanych przez Z.N. Sp. z o.o.  w Zambrowie 

 232 mieszkań zarządzanych przez inne podmioty. 
 

W skład mieszkaniowego zasobu gminy, którym administruje Zarząd Mienia 

Komunalnego  Sp. z o.o.  w  Zambrowie wchodzi  836  mieszkań o łącznej powierzchni 

3.472,96 m
2
, w tym 32 lokale socjalne o powierzchni 994,30 m

2
. 

 

Według danych Powiatowego Urzędu Pracy w Zambrowie wg stanu na dzień 

30.06.2018r. w PUP zarejestrowanych było jako osoby bezrobotne 758 mieszkańców 

Zambrowa, w tym 485 kobiet i 273 mężczyzn. W stosunku do stanu z miesiąca czerwca 2017 

liczba osób bezrobotnych będących mieszkańcami Zambrowa zmniejszyła się o 240 osób. 

Prawo do zasiłku dla bezrobotnych posiadało w czerwcu 2018 roku 77 mieszkańców 

Zambrowa. 
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W 2018 roku  ze wsparcia i  świadczeń  pomocy  społecznej  udzielonych  przez 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie skorzystało 1337 osób, spośród których 

568 rodzinom, liczącym łącznie 1245 osób, przyznano świadczenia pieniężne. 

Na koniec 2018 roku według danych Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności 

Gospodarczej w Zambrowie zarejestrowanych było 1.391 przedsiębiorców, w tym 1.347 osób 

fizycznych prowadzących działalność gospodarczą i 44 podmioty prowadzące działalność 

gospodarczą wyłącznie w formie spółek cywilnych. 

Funkcjonowanie i działalność gminy Miasto Zambrów jako podstawowej jednostki 

samorządu terytorialnego znajduje swoje podstawy bezpośrednio w Konstytucji 

Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział VII),  jak i w ustawach stanowiących o ustroju gmin, w 

tym w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, określającej podstawowe 

normy działalności gmin. Rangę gminy jako podstawowej jednostki samorządu terytorialnego 

podkreślają przepisy art. 164 Konstytucji RP, w których funkcjonowanie gmin jako 

podstawowych jednostek samorządu terytorialnego zapisano bezpośrednio w ust. 1 i 3 art. 

164, podczas gdy funkcjonowanie i działalność innych jednostek samorządu terytorialnego 

(powiaty, województwa) regulują wyłącznie ustawy. 

Mieszkańcy gminy tworzą z mocy prawa wspólnotę samorządową obejmującą 

mieszkańców i odpowiednie terytorium. Gmina posiada osobowość prawną i wykonuje 

zadania publiczne  w  imieniu  własnym  i  na  własną  odpowiedzialność.  W  art. 6  ust 1  

ustawy            o samorządzie gminnym ustalono generalny zakres działania gminy, 

obejmujący wszystkie sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym niezastrzeżone ustawami na 

rzecz innych podmiotów. Zakres  zadań  własnych  gminy  w  sposób  bardziej  szczegółowy 

określono w art. 7 ustawy o samorządzie gminnym, wskazując jednocześnie, że ustawy 

określają, które zadania mają charakter obowiązkowy. 

 Za realizację zadań publicznych odpowiadają władze gminy: 

 Rada gminy, która jest organem stanowiącym i kontrolnym 

 Burmistrz Miasta, działający jako organ wykonawczy gminy. 
 

Należy zwrócić uwagę że ustawodawca w art. 26 ustawy o samorządzie gminnym 

wyraźnie wskazał, że wójt jest organem wykonawczym gminy,  a nie rady gminy, co oznacza 

że wójt posiada pewne kompetencje, które nie są związane z działalnością organu 

stanowiącego. Zgodnie z art. 30 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym wójt wykonuje 

uchwały rady gminy i zadania gminy określone przepisami prawa.  Ponadto wójt jest 

kierownikiem urzędu gminy, wydaje decyzje administracyjne w indywidualnych sprawach z 

zakresu administracji publicznej, gospodaruje mieniem komunalnym, wykonuje zadania 

zgromadzenia wspólników w jednoosobowych spółkach gmin, kieruje bieżącymi sprawami 

gminy oraz reprezentuje ją na zewnątrz. 

W celu wykonywania zadań nałożonych na gminę,  gmina może tworzyć jednostki 

organizacyjne oraz prowadzić działalność gospodarczą w zakresie gospodarki komunalnej za 

pomocą spółek prawa handlowego. Gmina Miasto Zambrów w 2018 roku wykonywała swoje 

zadania za pomocą następujących jednostek i podmiotów: 

1. Działającego w formie jednostki budżetowej Urzędu Miasta Zambrów, kierowanego 

bezpośrednio przez Burmistrza Miasta, o następującej strukturze organizacyjnej: 
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1) Wydział Organizacyjny, do zadań którego należą między innymi sprawy 

oświaty, informacji publicznej, obsługi informatycznej, obsługi Urzędu, Rady 

Miasta i Komisji Rady, obsługi prawnej, sprawy osobowe, stypendia socjalne, 

sprawy ogólnoorganizacyjne i gospodarcze 
 

2) Wydział Finansowy, do zadań którego należą sprawy księgowości budżetowej 

oraz podatków i opłat lokalnych 
 

3) Wydział Gospodarki Komunalnej, do zadań którego należą sprawy ochrony 

środowiska, ewidencji działalności gospodarczej,  czystości i porządku, zieleni 

miejskiej oraz usług komunalnych, gospodarowania odpadami komunalnymi, 

transportu miejskiego 
 

4) Wydział Gospodarki Przestrzennej, do zadań którego należą sprawy 

planowania i zagospodarowania przestrzennego, opieki nad zabytkami, 

gospodarowania nieruchomościami komunalnymi, podziały nieruchomości 
 

5) Wydział Rozwoju Gospodarczego, do zadań którego należą sprawy 

przygotowania i realizacji inwestycji, zamówień publicznych, dróg miejskich, 

finansowania zadań publicznych ze środków zewnętrznych 
 

6) Wydział  Spraw  Obywatelskich, do zadań którego należą sprawy meldunkowe 

i ewidencji ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy wojskowe oraz 

z zakresu obrony cywilnej 
 

7) Urząd Stanu Cywilnego – wykonuje zadania wynikające z ustawy Prawo 

o aktach stanu cywilnego oraz sprawy dotyczące zmiany imienia i nazwiska 
 

 

8) Biuro Promocji Miasta, do zadań którego należą sprawy dotyczące organizacji 

uroczystości  miejskich,  promocji miasta,  realizacji  programów  senioralnych 

i rodzinnych. 
 

2. Działające w formie jednostek budżetowych trzy szkoły podstawowe: Szkoła 

Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5,  realizujące 

zadania oświatowe w zakresie nauczania podstawowego w ośmioletniej szkole 

podstawowej. 
 

3. Działające w formie jednostki budżetowej Miejskie Gimnazjum Nr 1, realizujące 

zadania w zakresie nauczania gimnazjalnego. 
 

4. Działające  w  formie jednostek budżetowych Miejskie Przedszkola Nr 1, Nr 3, Nr 4, 

Nr 5 i Nr 6, wykonujące zadania z zakresu wychowania przedszkolnego. 
 

5. Działający  w  formie  jednostki  budżetowej  Żłobek   Miejski,  wykonujący  zadania 

w zakresie opieki nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

6. Działający w formie jednostki budżetowej Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, 

realizujący zadania z zakresu pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych, świadczeń 

alimentacyjnych, dodatków mieszkaniowych, opieki nad bezdomnymi, profilaktyki 

przeciwalkoholowej i zwalczania narkomanii. 
 

7. Działająca w formie jednostki budżetowej Pływalnia Miejska „Delfin”, wykonująca 

zadania z zakresu sportu i rekreacji.  
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8. Działające w formie jednoosobowych samorządowych spółek prawa handlowego: 
 

1) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, 

wykonujące na   podstawie   powierzenia  zadanie  własne   Miasta   Zambrów,   

określone  w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach w zakresie 

utrzymania i eksploatacji  regionalnej  instalacji do  przetwarzania odpadów 

komunalnych w Czerwonym Borze; ponadto PGK Sp. z o.o. na podstawie 

umów cywilno – prawnych  świadczy  na  rzecz  Miasta  usługi  w  zakresie  

odbioru                              i   unieszkodliwiania   odpadów   komunalnych   

oraz   utrzymania   czystości   w mieście. 
 

2) Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie – wykonuje 

zadania w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych,  dostawy  energii  cieplnej  na  potrzeby centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej; Spółka z uzyskanych przychodów finansuje, oprócz 

kosztów bieżących, budowę, remonty i modernizację: sieci wodociągowej, 

sieci kanalizacji sanitarnej, sieci ciepłowniczej oraz stacji uzdatniania wody, 

oczyszczalni ścieków i ciepłowni miejskiej. 
 

3) Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zambrowie – przedmiotem działalności 

spółki jest zarządzanie Zambrowskim Parkiem Przemysłowym oraz 

wspólnotami mieszkaniowymi, w których znajduje się mieszkaniowy zasób 

gminy. 
 

4) Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z. o.o. w Zambrowie – administruje 

mieszkaniowym zasobem gminy oraz lokalami użytkowymi w budynkach 

wielorodzinnych, w których wspólnoty mieszkaniowe tworzone są z mocy 

prawa oraz sprawuje bezpośredni zarząd nad tą częścią mieszkaniowego 

zasobu gminy, która nie jest objęta zarządem wspólnot mieszkaniowych; 

Spółka wykonuje  ponadto  zadania  wynikające  z  ustawy o ochronie praw 

lokatorów i mieszkaniowym zasobie gminy. 

 

9. Działający w formie instytucji kultury  Miejski  Ośrodek  Kultury – wykonuje  

zadania z zakresu upowszechniania kultury i bibliotek miejskich’ 

Część zadań publicznych zlecanych w drodze konkursu wykonywana jest przez 

organizacje pożytku publicznego (realizacja Zambrowskiego Programu Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, usługi opiekuńcze, promocja wolontariatu, itp.) oraz przez 

stowarzyszenia (zarządzanie obiektami sportowymi). 
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II.  REALIZACJA POLITYK, PROGRAMÓW I STRATEGII 

Zgodnie z art. 28 aa ust. 2 ustawy o samorządzie gminnym  Raport o stanie gminy 

obejmuje podsumowanie działalności wójta w roku poprzednim, w szczególności realizacje 

polityk programów i strategii, uchwał rady gminy i budżetu obywatelskiego. Ustawa nie 

precyzuje realizacja jakiego rodzaju polityk powinna być przedmiotem raportu oraz ,czy 

raport ma się odnosić do lokalnych programów i strategii przyjętych przez organ stanowiący 

gminy, czy też ma obejmować programy i strategie przyjmowane przez inne organy władzy 

publicznej. Dla potrzeb niniejszego raportu określono rodzaje polityk w powiązaniu z 

działami klasyfikacji budżetowej, co pozwoli na zachowanie spójności raportu z wykonaniem 

budżetu miasta. 

Przyjęto następujący podział realizowanych polityk w powiązaniu z działami 

klasyfikacji budżetowej: 

1) Polityka transportowa             – dział 600 

2) Polityka mieszkaniowa                – dział 700 

3) Polityka przestrzenna             – dział 710 

4) Obsługa ludności    – dział 720,750,751,754 

5) Polityka finansowa   – działy 756,757,758 

6) Polityka oświatowa   – działy 801, 803, 854 

7) Polityka zdrowotna   – dział 851 

8) Polityka społeczna   – działy 852, 853 

9) Polityka rodzinna   – dział 855 

10) Gospodarka Komunalna              – dział 900 

11) Kultura, kultura fizyczna  – działy 921,926 

 

Realizacja określonych powyżej polityk powiązana była z realizacją strategii i programów 

opracowanych i  przyjętych na szczeblu  krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

W niniejszym raporcie odniesiono się jedynie do gminnych strategii i programów 

obowiązujących na terenie gminy Miasto Zambrów w 2018 roku.  
 

Realizację polityk i strategii przyjmowanych na szczeblu wojewódzkim i powiatowym 

przedstawiają organy wykonawcze j.s.t. odpowiednio województwa i powiatu. 
 

Wykaz strategii i polityk realizowanych przez  Miasto Zambrów w 2018 r. przestawia 

TABELA Nr  2, stanowiąca Załącznik Nr 2 do Raportu. 

 

1. Polityka transportowa. 

Zadania realizowane w ramach polityki transportowej obejmowały sprawy 

publicznego transportu drogowego oraz sprawy dróg miejskich, zarówno publicznych, 

jak i wewnętrznych. 

1) Publiczny transport drogowy 
 

Miasto Zambrów w 2018 roku organizowało transport zbiorowy w zakresie 

komunikacji miejskiej w drodze umownego powierzenia wykonywania zadań innym 

podmiotom, w oparciu o udzielone zamówienie publiczne. Usługi w zakresie zbiorowego 

przewozu osób na terenie miasta świadczyła Spółka Akcyjna Podlaska Komunikacja 

Samochodowa Nova z Białegostoku, która obsługiwała w okresie letnim 5 linii 
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autobusowych wykonując 30 kursów dziennie, a w okresie zimowym, tj.  od 1 

października do  30  kwietnia – 4 linie wykonujące 31 kursów dziennie. Dodatkowo od 

01.09.2018r. uruchomiono 2 linie po 2 kursy w celu zapewnienia dojazdu  uczniom  

Szkoły  Podstawowej  Nr  5   i   Miejskiego   Gimnazjum  przy    ul. St. Wyszyńskiego.  

W dniach 1 i 2  listopada zapewniono bezpłatny transport umożliwiający dojazd do 

cmentarza przy ul. Ostrowskiej. Publiczny transport zbiorowy w 2018 roku odbywał się 

za odpłatnością,  która częściowo, czyli w około 45% pokrywała koszty świadczenia 

usług transportu miejskiego. Rada Miasta Zambrów w dniu 04.12.2018r. podjęła uchwałę 

o wprowadzeniu bezpłatnych usług przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym 

na terenie miasta Zambrów. 

 

2) Drogi gminne 
 

Zadania związane z zarządzaniem drogami gminnymi wykonuje Burmistrz przy 

pomocy Wydziału Rozwoju Gospodarczego. Zadania te obejmują bieżące zarządzanie 

drogami polegające: na ochronie pasów drogowych, wydawaniu zezwoleń na 

umieszczenie w pasach drogowych infrastruktury nie związanej z potrzebami dróg, 

wydawania zgody na zajęcie pasa drogowego, prowadzenia bieżących napraw i 

remontów dróg, oznakowaniu pionowym i poziomym oraz prowadzenie zadań w zakresie 

inwestycji drogowych. 

W zakresie bieżącego utrzymania dróg wydano 95 decyzji zezwalających na 

lokalizacje zjazdów i umieszczenie urządzeń infrastruktury obcej w pasach drogowych 

dróg publicznych oraz 112 decyzji zezwalających na zajęcie pasa drogowego. Wpływy z 

opłat za zajęcie  pasa  drogowego  i  umieszczenie  urządzeń  w  pasie   dróg   

publicznych                i wewnętrznych wyniosły w 2018 roku 97.433,14 zł. 

 

Wykonane w 2018 roku ważniejsze zadania w zakresie budowy i przebudowy 

dróg obejmowały: 
 

a) przebudowę ul. Kościuszki 

b) częściowe wykonanie ul. Spacerowej 

c) budowę ciągu pieszo jezdnego przy ul. Chopina 

d) przebudowę wiat i dróg wewnętrznych na dworcu autobusowym 

e) wykonanie dokumentacji budowlanej: 

 kładki pieszo-rowerowej przy moście na ul. 71 Pułku Piechoty 

 nowych dróg na  osiedlu  Konopnickiej  IV w obrębie ul. Łomżyńskiej,  

Żytniej i  Świerkowej. 

f) budowa parkingów przy budynku Aleja Wojska Polskiego 43. 
 

W ewidencji dróg gminnych Miasta Zambrów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018r. 

znajdowało się 63 publicznych dróg gminnych, o łącznej długości 33 km, z czego 30 km 

posiadała nawierzchnię utwardzoną. 
 

W 2018 roku wśród zadań realizowanych w ramach polityki transportowej znalazły 

się dwa zadania ujęte w celu tematycznym II rzędu – Poprawa jakości i rozbudowa 

infrastruktury drogowej – Strategia rozwoju miasta Zambrów na lata 2012 – 2022: 
 

 zadanie oznaczone symbolem II.A.24 „remont ul. Kościuszki” 
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 zadanie oznaczone symbolem II.A.9 „budowa dróg na osiedlu zabudowy 

mieszkaniowej   jednorodzinnej ‘Konopnicka IV’ do  ul. Łomżyńskiej” w części 

dotyczącej opracowania dokumentacji budowlanej. 

 

Ze względów formalno – prawnych nie udało się w 2018 roku po raz kolejny rozpocząć 

ujętego w Strategii rozwoju miasta Zambrów i w zadaniach inwestycyjnych na 2018 rok 

zadania „budowa ulic na osiedlu w obrębie ulicy Podedwornego i Sadowej” 

(zadanie II.A.12). 

 

2. Polityka mieszkaniowa. 

Polityka mieszkaniowa obejmuje sprawy gospodarowania mieszkaniowym zasobem 

gminy Miasto Zambrów oraz sprawy gospodarowania nieruchomościami gminy. 

Mieszkaniowy zasób gminy Miasto Zambrów na dzień 31 grudnia 2018r. 

obejmował 836 lokali  mieszkalnych  o łącznej pow. 3.472,96 m
2
, w tym lokale socjalne 

o łącznej pow. 994,30 m
2
. W instalację wodno – kanalizacyjną wyposażonych jest 100% 

lokali, w instalację centralnego ogrzewania 94,4% lokali, a w instalację ciepłej wody 

użytkowej 1,4% lokali. Z ogólnej liczby 836 lokali mieszkalnych – 759 lokali znajdowało 

się w budynkach wielomieszkaniowych, w których z mocy prawa tworzone są wspólnoty 

mieszkaniowe. Pozostałe lokale mieszkaniowe zarządzane są bezpośrednio przez Zarząd 

Mienia Komunalnego Sp. z o.o. w Zambrowie.  
 

Zasady gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy regulują: 
 

 Uchwała Nr 229/XLI/18 Rady Miasta Zambrów w sprawie uchwalenia 

wieloletniego programu  gospodarowania  mieszkaniowym  zasobem  Miasta  

Zambrów  na  lata  2018 – 2022. 

 Uchwała Nr 224/XLVI/06 Rady Miasta Zambrów w sprawie zasad wynajmowania 

lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Zambrów. 
 

Mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów oraz lokalami użytkowymi 

administruje ZMK Sp. z o.o., która pobiera pożytki i opłaty związane z wynajmem lokali 

oraz pokrywa koszty bieżącego ich utrzymania w tym koszty zarządu i funduszu 

remontowego lokali we wspólnotach mieszkaniowych. Do zadań ZMK SP. z o.o. należy 

również wynajmowanie lokali mieszkalnych na zasadach określonych w Uchwale 

224/XLVI/06 Rady Miasta Zambrów oraz wynajmowanie lokali użytkowych na zasadach 

ogólnych. 

 Kolejną spółką związaną z gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem Miasta 

Zambrów jest Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o. w Zambrowie. Spółka ta pełni rolę 

zarządcy nieruchomości wspólnot mieszkaniowych w których znajdują się mieszkania 

komunalne oraz zarządza Zambrowskim Parkiem Przemysłowym, który tworzą 

nieruchomości będące własnością Spółki. 
 

W 2018 roku w ramach polityki mieszkaniowej zrealizowano 2 zadania dotyczące 

rewitalizacji: 

1) Zagospodarowanie terenów przy ul. Magazynowej 2 (przy tzw. Podkowie). Zadanie to 

jest  jednym z kluczowych  projektów  rewitalizacyjnych zamieszczonym pod poz. 3 

w tabeli 59 Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Miasto Zambrów na lata 2017 –

 2022. 

2) Przebudowa odcinka drogi wewnętrznej przy Magazynowej 5 i 7. Zadanie to jest 

kluczowym projektem rewitalizacyjnym Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy   

Miasto  Zambrów na lata 2017 – 2022 zamieszczonym pod poz. 4 w/w tabeli. 
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Oba wyżej wymienione zadania wpisują się w cel strategiczny II rzędu Ochrona wartości 

kulturalnych, symbol zadania III.G.1 Rewitalizacja zespołu koszarowego Strategii rozwoju 

Miasta Zambrów na lata 2012 – 2022. 
 

Gospodarowanie  gruntami  obejmuje  wykonywanie zadań ustalonych w ustawie 

o gospodarowaniu nieruchomościami. Zadanie to obejmuje gospodarowanie gruntami 

w zakresie zwykłego zarządu, jak i obrót nieruchomościami na zasadach określonych przez 

Radę Miasta, a w szczególności: 

 oddawanie nieruchomości w trwały zarząd, użytkowanie wieczyste, najem, 

dzierżawę, użyczenie 

 obciążanie nieruchomości 

 zbycie nieruchomości 

 nabywanie nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości. 
 

Do najważniejszych czynności w zakresie obrotu nieruchomościami w 2018 roku należy 

zaliczyć: 

 sprzedaż działki nr 2459/8 o pow. 0,2992 ha położonej przy ul. Mazowieckiej 

(dworzec autobusowy) 

 nabycie gruntów o pow. 0,4162 ha pod budowę ul. Spacerowej. 
 

3. Polityka przestrzenna. 
 

W ramach polityki przestrzennej realizowane były  zadania związane z  

planowaniem i zagospodarowaniem przestrzennym, opracowaniami geodezyjnymi i 

kartograficznymi oraz zadania z zakresu utrzymania cmentarzy. 
 

1) Planowanie i zagospodarowanie przestrzenne. 
 

Zadania gmin w zakresie kształtowania polityki przestrzennej oraz kompetencji 

organów  gmin   w   planowaniu    przestrzennym    określa  ustawa  z  27 marca 2003r.  

o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Do zadań gminy należy: 

 opracowanie i uchwalenie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego, obejmującego obszar całej gminy 

 opracowanie i uchwalenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 

 dokonanie  co  najmniej  raz  w  czasie  kadencji  rady  oceny  aktualności  studium 

i planów miejscowych 

 wydawanie na terenach nie objętych miejscowym planem zagospodarowania 

przestrzennego decyzji o lokalizacji celu publicznego i decyzji o warunkach 

zabudowy. 
 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta 

Zambrów uchwalone po raz pierwszy 29.06.1999r. było wielokrotnie zmieniane. Zmiany 

wynikały z oceny aktualności studium, złożonych wniosków o zmianę studium oraz ze 

zmiany uregulowań prawnych. Według stanu na 31 grudnia 2018r. na terenie miasta 

Zambrów obowiązują 32 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, które 

obejmują obszar o powierzchni około 265 ha. 

W  2018  roku  Rada  Miasta  Zambrów  podjęła   7   uchwał   z   zakresu  

planowania i zagospodarowania przestrzennego, w tym: 

 cztery uchwały o przystąpieniu do opracowania lub zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego 

 dwie uchwały w sprawie uchwalenia planu miejscowego 

 jedną uchwałę w sprawie zmiany oceny aktualności studium i planów 

miejscowych. 
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W 2018 roku Burmistrz Miasta Zambrów wydał: 

 19  decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, w tym 1 odmowna 

 61  decyzji  o  ustaleniu  warunków  zabudowy  i  zagospodarowania  terenu, w tym 

1 odmowna. 

2) Opracowania geodezyjne i kartograficzne. 
 

Opracowania geodezyjne i kartograficzne związane są z wykonywaniem 

określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami zadań związanych 

z gospodarowaniem gminnym zasobem nieruchomości i dotyczą opracowań 

zawiązanych z podziałami nieruchomości, sporządzaniem operatów do aktualizacji 

gruntów i budynków, rozgraniczenia nieruchomości, wznawiania znaków 

granicznych, inwentaryzacji powykonawczej, sporządzania map do celów 

projektowych. 
 

3) Utrzymanie cmentarzy. 
 

Na terenie Zambrowa znajdują się pięć cmentarzy: dwa cmentarze komunalne 

przy ul. Ostrowskiej i przy ul. Henryka Kulbata, którymi zarządza Burmistrz Miasta, 

cmentarz parafialny przy ul. Księdza Marcina Krajewskiego zarządzany przez 

proboszcza parafii pw. Trójcy Przenajświętszej, cmentarz wojenny mieszczący się 

przy ul. Mazowieckiej  zarządzany  przez  Wojewodę Podlaskiego oraz cmentarz przy 

ul. Łomżyńskiej stanowiący własność Fundacji Ochrony Dziedzictwa Żydowskiego 

w Warszawie. Zadania Wojewody związane z utrzymaniem cmentarza przy 

ul. Mazowieckiej wykonuje Burmistrz Miasta na podstawie zawieranego corocznie 

porozumienia. 

W 2018 roku oprócz zadań związany z bieżącym utrzymaniem cmentarzy 

na cmentarzu   przy   ul. Kulbata  wykonano   pomnik  upamiętniający   żołnierzy 

pomordowanych w Katyniu. 
 

4. Obsługa ludności. 
 

W ramach polityki obsługi ludności uwzględniono sprawy administracji publicznej 

prowadzone przez Urząd Miasta Zambrów, sprawy bezpieczeństwa publicznego i ochrony 

p. pożarowej oraz informatykę. 
 

1) Administracja publiczna. 
 

W Urzędzie Miasta Zambrów pracuje 55 osób, w tym 54 osoby na stanowiskach 

kierowniczych urzędniczych i urzędniczych. Kierownikiem Urzędu jest Burmistrz 

Miasta, który jest zwierzchnikiem wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie. 

Strukturę organizacyjną Urzędu Miasta oraz zakresy zadań poszczególnych wydziałów 

przedstawione zostały w części I – Informacje ogólne. 
 

W zakresie obsługi ludności gmina Miasto Zambrów wykonuje: 

 zadania własne nałożone ustawami 

 nałożone ustawami zadania zlecone administracji rządowej 

 zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z innymi jednostkami 

samorządu terytorialnego 

 zadania zlecone realizowane na podstawie porozumień z administracją rządową. 

Największe kontrowersje wzbudza finansowanie zadań zleconych administracji 

rządowej nałożonych ustawami. Gminy muszą realizować te zadania i nie mogą z nich 

zrezygnować, czy też zaprzestać ich realizacji. Administracja rządowa natomiast nie 

wykonuje w pełni obowiązku przekazywania środków finansowych w wysokości 
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koniecznej do wykonywania tych zadań. W 2018 roku środki otrzymane przez Miasto 

Zambrów na wykonywanie zadań zleconych pokryły koszty wykonania tych zadań 

jedynie w wysokości stanowiącej 17,7%. 

 

 
 

2) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p. pożarowa. 
 

W  zakresie  zadań  związanych  z bezpieczeństwem publicznym Miasto Zambrów 

w 2018 roku realizowało zadania związane z programem Bezpieczny Zambrów poprzez 

finansowanie dodatkowych pieszych patroli wykonywanych przez funkcjonariuszy 

Komendy Powiatowej Policji w Zambrowie. Działania te są potwierdzeniem realizacji 

zadań zawartych w: 

 Strategii rozwoju miasta Zambrów na lata 2012 – 2022 – Cel strategiczny II rzędu – 

Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego – zadanie III.A.1 

 Strategii rozwiązywania problemów społecznych Miasta Zambrów na lata 2011 –

 2020 – Zadanie strategiczne E.1.2. – Wdrożenie programu „Bezpieczny 

Zambrów”. 
 

Ponadto Miasto Zambrów ponosiło koszty funkcjonowania miejskiego systemu 

monitoringu realizując zadanie E.1.1. w/w Strategii rozwiązywania problemów 

społecznych. 
 

3) Informatyka. 
 

W 2018 roku w celu zapewnienia trwałości projektu „Zapobieganie wykluczeniu 

cyfrowemu w Zambrowie” zrealizowanego w latach 2014 – 2015 w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007 – 2013 – Działanie 8.3 Miasto Zambrów 

zapewniło bezpłatny dostęp do internetu dla 257 gospodarstw domowych 

uczestniczących w programie. 
 

5. Polityka finansowa. 
 

Obejmuje sprawy gromadzenia środków publicznych: podatków i opłat lokalnych, 

opłat stanowiących dochody gminy na podstawie ustaw, udziałów gminy w podatkach 

stanowiących dochód budżetu państwa, subwencji, długu publicznego, rezerw 

finansowych, dywidend od spółek miejskich. W stosunku do części środków 

stanowiących dochód budżetu, samorząd gminy jest pozbawiony możliwości 

decyzyjnych mających wpływ na wysokość osiąganych dochodów. Dotyczy to: 

 opłat stanowiących dochód gminy, których wysokość określają ustawy 

 subwencji i dotacji. 

W stosunku do pozostałych dochodów Miasto Zambrów prowadzi własną politykę 

finansową w granicach określonych przez ustawy, która ma wpływ na wysokość 

dochodów gminy. 
 

1) Podatki i opłaty lokalne. 
 

Stawki maksymalne podatków i opłat lokalnych obowiązujące na dany rok 

kalendarzowy podaje Minister Finansów w drodze obwieszczenia, a ich wysokość 

obowiązującą na obszarze danej gminy uchwala Rada gminy. Prowadzona dotychczas 

polityka podatkowa Miasta Zambrów sprowadzała się do ustalenia podatków i opłat 

lokalnych na pewnym poziomie stanowiącym określony procent stawek maksymalnych. 

W 2018 roku obowiązywały stawki podatkowe uchwalone w 2011 roku obowiązujące 

od 1 stycznia 2012r. Oznacza to, że przez 7 lat nie zmieniano stawek podatku, co 
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spowodowało zwiększenie luki pomiędzy wysokością możliwych do osiągnięcia 

wpływów z podatków i opłat lokalnych przy zastosowaniu stawek maksymalnych, a 

wysokością wpływów wynikających ze stawek uchwalonych w 2011 roku.  W roku 

2018 luka we wpływach z podatku od nieruchomości wyniosła 1.265.778 zł tj. 13,34%, 

natomiast w podatku od środków transportowych 405.483 zł, tj. 50,32%. 
 

2) Dług publiczny i rezerwy finansowe. 
 

Polityka finansowa Miasta Zambrów realizowana jest w oparciu o równoważenie 

dochodów i wydatków.  Miasto  Zambrów  korzysta z kredytów sporadycznie – jedynie 

w latach, w których z różnych przyczyn następuje wzrost wydatków inwestycyjnych. 

Z taką sytuacją mieliśmy do czynienia w roku 2018, w którym nastąpiła kumulacja 

zadań inwestycyjnych spowodowanych: 

 wdrożeniem  reformy  oświatowej  na  terenie   miasta   (adaptacja  budynku  przy 

ul. Obrońców Zambrowa na potrzeby przedszkola i żłobka, termomodernizacja 

budynku Miejskiego Gimnazjum przy ul. Wyszyńskiego, budowa ogrodzenia i 

placu zabaw, zakupy wyposażenia) 

 realizacja projektów współfinansowanych z funduszy europejskich (rewitalizacja, 

instalacje fotowoltaiczne, modernizacja oświetlenia ulicznego, wymiana kotłów 

c.o., monitoring powietrza) 

 realizacja innych inwestycji, których wykonanie było niezbędne w 2018 roku 

(przebudowa ul. Kościuszki, przebudowa placu i wiat na dworcu autobusowym, 

budowa przepustu na ul. Kulbata). 
 

Budżet na 2018 rok przewidywał deficyt w wysokości 6.395.824,28 zł, z czego 

5.000.000,00 zł zostanie pokryte kredytem długoterminowym, a 1.395.824,28 zł 

nadwyżką  budżetu  z  lat  poprzednich.  Kredyt zostanie spłacony w latach 2019 – 

2021. W latach poprzednich budżet przewidujący deficyt budżetowy w wysokości 

4.055.064 zł został uchwalony na rok 2014, z czego 2.000.000 zł pokryto kredytem 

długoterminowym, a 2.055.064 zł nadwyżką z lat ubiegłych. Zaciągnięty kredyt został 

w całości spłacony w 2015 roku. 
 

W budżecie Miasta Zambrów na 2018 rok utworzone zostały obowiązkowe 

rezerwy w wysokości 698.331 zł w tym: 

 rezerwa ogólna budżetu – 455.416 zł 

 celowa na nagrody Burmistrza dla nauczycieli – 24.459 zł 

 celowa na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym 218.258 zł. 
 

3) Dywidendy od spółek Miasta Zambrów. 
 

Miasto Zambrów jest właścicielem czterech spółek komunalnych, które corocznie 

wypracowują pewien zysk na prowadzonej działalności. O ile zysk wypracowany przez 

Zarząd Mienia Komunalnego Sp. z o.o. i Zarząd Nieruchomościami Sp. z o.o. jest 

niewielki, o tyle Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Zambrowskie 

Ciepłownictwo i Wodociągi  Sp. z o.o. wypracowują zysk w wysokości po kilkaset 

tysięcy zł rocznie, a bywa, że zysk przekracza kwotę jednego miliona zł. O podziale 

zysku decyduje Burmistrz Miasta wykonujący prawa i obowiązki Zgromadzenia 

Wspólników. Regułą jest to, że wypracowany zysk pozostaje w spółkach, a jedynie 

sporadycznie część zysku  jest  wpłacana  do budżetu miasta jako przysługująca 

właścicielowi dywidenda.  
 

W ciągu ostatnich pięciu lat spółki dwukrotnie wpłacały dywidendę: 
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 w 2015 roku PGK Sp. z o.o. 365.000 zł i ZCiW Sp. z o.o. 135.000 zł na pokrycie 

niedoborów w dochodach budżetu miasta 

 w 2017 roku PGK Sp. z o.o. w kwocie 145.000 zł na pokrycie różnicy pomiędzy 

wpływami, a wydatkami systemu gospodarki odpadami wynikającej ze wzrostu 

kosztów usuwania i unieszkodliwiania odpadów po przeprowadzonym przetargu.  
 

 

Zysk  wypracowany   w  spółkach  w  2017  roku  został podzielony w roku 2018 

w następujący sposób: 

 na obowiązkowe zwiększenie kapitału rezerwowego 

 na nagrody dla pracowników spółek z wyłączeniem zarządów spółek 

 na kapitał zapasowy. 
 

Systematyczne zwiększanie kapitału zapasowego umożliwia spółkom (szczególnie 

PGK Sp. z o.o. i ZCiW Sp. z o.o.) finansowanie inwestycji rozwojowych. 
 

6. Polityka oświatowa. 
 

Organizacja sieci publicznych szkół i przedszkoli. 
 

W związku z reformą ustroju szkolnego, wprowadzona ustawą z dnia 14 grudnia 

2016r. Prawo oświatowe oraz ustawą Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe, 

Rada  Miasta  Zambrów w  2018 roku  podjęła 3 uchwały dostosowujące organizacje szkół 

i przedszkoli do nowych przepisów: 

 uchwałę Nr 195/XXXV/18 z 30 stycznia 2018r. w sprawie założenia Miejskiego 

Przedszkola Nr 5 w Zambrowie 

 uchwałę Nr 196/XXXV/18 z 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia planu sieci 

publicznych  szkół  podstawowych  prowadzonych  przez  gminę   Miasto   Zambrów 

i określenia granic ich obwodów 

 uchwałę Nr 220/XXXVI/18 z 27 lutego 2018r. w sprawie ustalenia sieci publicznych 

przedszkoli prowadzonych przez Miasto Zambrów. 
 

W wykonaniu wyżej wymienionych uchwał nastąpiło: 

a) Przeniesienie siedziby 8 klasowej Szkoły Podstawowej Nr 5 z ul. Obrońców 

Zambrowa 6 na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A z korektą obwodu tej 

szkoły. 

b) Korekta obwodu szkolnego 8 klasowej Szkoły Podstawowej Nr 4 w Zambrowie. 

c) Utworzenie Miejskiego Przedszkola Nr 5 z siedzibą przy ul. Obrońców 

Zambrowa 6 w Zambrowie, z jednoczesną likwidacją z dniem 1września 2018r. 

grup  przedszkolnych  zlokalizowanych  poza siedzibami przedszkoli: Nr 3, Nr 4 

i Nr 6. 
 

Wprowadzenie wymienionych powyżej zmian wymagało dostosowania bazy 

dydaktycznej szkół i przedszkoli do nowych zadań. W 2018 roku przeprowadzono: 
 

a) adaptację budynku po Szkoły Podstawowej Nr 5 do potrzeb przedszkola i 

żłobka;  w wyniku adaptacji przygotowane sale dydaktyczne wraz z zapleczem 

dla 275 dzieci w przedszkolu oraz 100 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 

3; zadanie uzyskało wsparcie ze środków RPO WP w ramach działania 8.2 w 

części dotyczącej utworzenia miejsc w przedszkolach oraz dofinansowanie w 

ramach narodowego programu Maluch+ w części dotyczącej utworzenia miejsc 

opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 
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b) termomodernizację budynku Miejskiego Gimnazjum Nr 1 i Szkoły Podstawowej 

Nr 5 przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A, wykonano ogrodzenie terenu 

szkoły i plac zabaw 
 

realizując cele strategiczne II – Podnoszenie standardu bazy oświatowej Strategii rozwoju 

Miasta Zambrów na lata 2012 – 2022, tj: 

 zadanie III.F.1 – Remont budynku Gimnazjum Miejskiego w Zambrowie 

 zadanie III.F.2 – Remonty obiektów szkół miejskich. 
 

Zadania oświatowe w zakresie szkolnictwa podstawowego, szkolnictwa gimnazjalnego 

i wychowania przedszkolnego w 2018 roku gmina Miasto Zambrów realizowała w Miejskim 

Gimnazjum Nr 1, trzech szkołach podstawowych i pięciu przedszkolach. 
 

W budynku przy ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A mają siedzibę: 
 

 Miejskie Gimnazjum Nr 1 – w gimnazjum uczy się 151 uczniów klas III, pracuje 35 

nauczycieli i 4 pracowników obsługi i administracji; z dniem 31.08.2019r. gimnazjum 

zakończy działalność 

 Szkoła Podstawowa Nr 5 przeniesiona z ul. Obrońców Zambrowa 6 – w szkole uczy 

się 620 uczniów,  pracuje  66  nauczycieli   i   24  pracowników  administracji  i  

obsługi. W związku ze zmianą obwodu szkolnego liczba uczniów w kolejnych latach 

będzie rosła; w szkole znajdują się 33 sale dydaktyczne, stołówka szkolna, hala 

sportowa i plac zabaw. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 3 przy ul. Magazynowej 13 – posiada 23 sale dydaktyczne,  

wyposażona jest w stołówkę szkolną, salę gimnastyczną, plac zabaw, boisko „Orlik” oraz 

urządzenia lekkoatletyczne; w szkole uczy się 422 uczniów, pracuje 49 nauczycieli i 18 

pracowników administracji i obsługi; obwód szkolny SP nr 3 nie był zmieniany. 
 

Szkoła Podstawowa Nr 4 przy ul. Konopnickiej 13 – posiada 27 sal lekcyjnych, 

wyposażona  jest w stołówkę, hale sportową, małą salę gimnastyczną, plac zabaw, boisko 

„Orlik” i urządzenia lekkoatletyczne;  w szkole uczy się 857 uczniów,  pracuje 84 nauczycieli 

i 26 pracowników administracji i obsługi; w kolejnych latach liczba uczniów będzie maleć ze 

względu na zmianę obwodu szkolnego. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 1 przy ul. Sadowej 5 – posiada 4 sale przedszkolne 

przewidziane na 100 dzieci; do przedszkola uczęszcza 151 dzieci, z tym że 2 grupy 

przebywają w budynku po bibliotece publicznej przy ul. Łomżyńskiej; w przedszkolu pracuje 

14 nauczycieli i 15 pracowników obsługi i administracji. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 3 przy ul. Magazynowej 2 – posiada 4 sale przedszkolne; do 

przedszkola uczęszcza 97 dzieci, pracuje w nim 13 nauczycieli i 13 pracowników obsługi. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 4 przy ul. Papieża Jana Pawła II 8A – posiada 6 sal 

przedszkolnych; do przedszkola uczęszcza 185 dzieci, z których część pobiera edukację 

przedszkolną w pomieszczeniach zaadoptowanych na sale przedszkolne; w przedszkolu 

pracuje 16 nauczycieli i 20 pracowników administracji i obsługi. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa 6 – największe  przedszkole 

posiadające 11 sal przedszkolnych, do którego uczęszcza 273 dzieci; w przedszkolu pracuje 

22 nauczycieli i 22 pracowników administracji i obsługi. 
 

Miejskie Przedszkole Nr 6 przy ul. 71 Pułku Piechoty 10 – posiada 6 sal 

przedszkolnych; do przedszkola uczęszcza 147 dzieci, pracuje w nim 17 nauczycieli i 18 

pracowników administracji i obsługi. 
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Wszystkie przedszkola wyposażone są w odpowiednie zaplecze kuchenne i place 

zabaw. W przedszkolach Nr 1, 3, 4 i 6 realizowany jest projekt finansowany z Europejskiego 

Funduszu Społecznego „Kreatywny przedszkolak biegle liczy i poznaje świat”, natomiast w 

Szkole Podstawowej Nr 4 finansowany ze środków UE program „Erasmus”. 

 

 

 

 
 

7. Polityka zdrowotna. 
 

W ramach polityki zdrowotnej w 2018 roku realizowane były zadania w zakresie: 
 

1) przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii określone w Zambrowskim Programie 

Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 rok 
 

Zapisane  w  Programie  zadania  dotyczące profilaktycznej działalności informacyjnej 

i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, pomoc: prawna, 

terapeutyczna i inne zadania określone w Programie zlecane były w drodze konkursów 

zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, 

natomiast czynności dotyczące wydania orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby 

uzależnionej od alkoholu, obowiązku poddania się leczeniu wykonywała Komisja 

Rozwiązywania   Problemów   Alkoholowych.   Część   zadań  Programu została ujęta 

w Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych; 
 

2) realizacji programów zdrowotnych opracowanych przez gminę Miasto Zambrów 

określone w Gminnym programie poprawy zdrowia w rehabilitacji leczniczej 

na 2018 rok – realizację zadań określonych w Programie zlecono Spółce z o.o Szpital 

Powiatowy w Zambrowie. po przeprowadzeniu konkursu ofert, w ramach programu 

w 2018 roku wykonano 19.544 zabiegi za kwotę 150.000 zł. 

 

8. Polityka społeczna. 
 

Zadania z zakresu polityki społecznej obejmują świadczenia pomocy społecznej oraz 

pozostałe  zadania  z  zakresu  polityki  społecznej  oraz  z   zakresu   rehabilitacji  zawodowej 

i społecznej. 
 

1) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Zambrowie jest jednostką budżetową Miasta 

Zambrów zatrudniającą  32  pracowników, w tym 11 pracowników socjalnych oraz 

1 asystenta rodziny. Siedziba ośrodka znajduje się na trzecim piętrze w budynku przy 

ul. Fabrycznej 3, co jest pewnym utrudnieniem dla osób korzystających z pomocy 

społecznej, zwłaszcza dla osób starszych lub niepełnosprawnych. Realizując zadania 

pomocy społecznej MOPS w Zambrowie między innymi: 
 

 pokrywa koszty pobytu mieszkańców Zambrowa w domach pomocy społecznej 

 zapewnia osobom bezdomnym schronienie w noclegowni przy ul. Mazowieckiej 

 realizują zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne za niektóre osoby pobierające 

świadczenia społeczne lub świadczenia rodzinne 

 przyznaje i wypłaca zasiłki okresowe, celowe, stałe, przyznaje pomoc w naturze 

 przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe 

 zleca w drodze konkursu oraz finansuje usługi opiekuńcze świadczone przez 

organizacje pożytku publicznego 

 udziela pomocy w zakresie dożywiania. 
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Wyżej wymienione zadania realizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

są zarówno zadaniami własnymi gminy Miasto Zambrów, jak i zadaniami zleconymi 

administracji  rządowej,  na  realizację  których  Miasto  Zambrów  otrzymuje  dotację celową 

z budżetu państwa. 
 

 

W 2018 roku w ramach zadań własnych MOPS w Zambrowie realizował trzy 

zadania z zakresu opieki społecznej określone w Strategii Rozwiązywania Problemów 

Społecznych Miasta Zambrów na lata 2011 – 2020: 
 

 zadanie A.3.1 – Opieka nad osobami starszymi i przewlekle chorymi 

 zadanie B.1.5 – dożywianie dzieci w szkołach 

 zadnie B.2.2 – utrzymanie noclegowni dla osób bezdomnych. 
 

W niniejszym raporcie o stanie gminy przedstawiono realizację zadań z zakresu opieki 

społecznej w sposób dość ogólny. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy społecznej Miejski 

Ośrodek Pomocy Społecznej opracowuje corocznie i przedkłada organowi stanowiącemu: 

 sprawozdanie z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 

 ocenę zasobów pomocy Społecznej Miasta Zambrów. 

Dokumenty te, wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Zambrów,  

przedstawiają w sposób szczegółowy, pod względem merytorycznym i finansowym, 

działalność z zakresu polityki społecznej Miasta Zambrów w 2018 roku. 
 

2) Pozostałe zadania w zakresie pomocy społecznej finansowane są wyłącznie ze 

środków własnych miasta. Zlecane one były w drodze konkursów organizacjom 

pożytku publicznego. W roku 2018 w wyniku przeprowadzonych konkursów zawarto 

dwie umowy: ze Stowarzyszeniem „Szansa” – na wspieranie inicjatyw na rzecz osób 

niepełnosprawnych (kwota 20.000 zł) i z Ośrodkiem Wsparcia Rodziny Caritas na 

kwotę 30.000 zł. 
 

3) W ramach realizacji polityki społecznej Burmistrz Miasta wykonuje zadania 

wynikające z art. 54 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki 

zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, tj. wydaje decyzje 

potwierdzające prawo do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 

publicznych na okres 90 dni. Świadczenia te przysługują osobom zamieszkującym na 

terenie miasta, nie posiadającym ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu oraz 

spełniającym kryterium dochodowe określone w ustawie o pomocy społecznej.  
 

W roku 2018 przeprowadzono 54 takich postępowań, w wyniku których: 

 wydano 39 decyzji przyznających świadczenia oraz 3 decyzje odmowne, z 

powodu nie spełniania kryteriów ustawowych 

 w 10 przypadkach postępowanie okazało się bezzasadne, więc zostało umorzone 

 2 wnioski zostały przekazane organowi właściwemu do rozpatrzenia sprawy. 
 

9. Polityka rodzinna. 
 

Polityka  rodzinna w 2018 roku obejmowała realizację  zadań  rządowych wynikających 

z polityki rodzinnej państwa, finansowanych z dotacji oraz realizację zadań własnych gminy 

Miasto Zambrów, finansowanych ze środków własnych przy wsparciu ze źródeł 

zewnętrznych – zarówno krajowych jak i zagranicznych.  
 

Zadania związane z prowadzeniem polityki rodzinnej w zakresie całości zadań zleconych 

oraz części zadań własnych realizowane były przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
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w Zambrowie, natomiast część zadań własnych realizował również Żłobek Miejski  

w Zambrowie. 
 

1) Zadania zlecone: 

a) świadczenia rodzinne, wynikające z ustawy z dnia 28 listopada 2003r.                               

o świadczeniach rodzinnych; w ramach świadczeń rodzinnych MOPS przyznawał 

i wypłacał: 

 zasiłki rodzinne  i dodatki do zasiłku rodzinnego 

 świadczenia opiekuńcze: zasiłek pielęgnacyjny, specjalny zasiłek opiekuńczy 

oraz świadczenia pielęgnacyjne 

 jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka 

 świadczenia rodzicielskie. 
 

W 2018 roku MOPS wypłacił 24.014 świadczeń. Ze świadczeń rodzinnych 

skorzystało 3.159 osób. W sprawach świadczeń wydano 2.039 decyzji. 
 

b) jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano 

ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego 

życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu, 

wynikające z  ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 

„Za życiem”; w 2018 roku MOPS wypłacił 3 świadczenia. 

c) świadczenia z funduszu alimentacyjnego, wynikające z ustawy z dnia 7 września 

2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów; w 2018 roku  MOPS 

wypłacił  2.048 świadczeń; ze świadczeń alimentacyjnych skorzystało 202 dzieci; 

wydano 177 decyzji. 

d) świadczenia  wychowawcze,  wynikające  z  ustawy  z  dnia 11  lutego 2016r. 

o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci; w 2018 roku  MOPS wypłacił  26.398 

świadczeń 500+, w tym 10.506 świadczeń na pierwsze dziecko oraz 15.892 

świadczeń na drugie i kolejne dziecko; ze świadczeń wychowawczych skorzystało 

2.502 dzieci; wydano 1.750 decyzji. 

e) świadczenie „dobry start” wynikające z ustanowionego na podstawie art. 187a ust. 1 

ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej 

rządowego programu „Dobry start”, mające na celu wsparcie rodzin z dziećmi 

w ponoszeniu wydatków związanych z rozpoczęciem roku szkolnego; w 2018 roku  

MOPS wypłacił  2.327 świadczeń; wydano 1.632 decyzji. 
 

2) Zadania własne: 

a) realizowane przez MOPS Zambrowie - wspieranie rodzin, w tym:  
 

 współpraca z asystentem rodziny; koszty wynagrodzenia asystenta w 2018 

roku MOPS w części pokrył z dotacji – 11,97% (3.626,22 zł), ze środków 

Funduszu Pracy – 4,7% (1.426,34 zł) oraz ze środków własnych 83,33% 

(25.264,73zł) 

 pokrywanie kosztu pobytu dzieci w rodzinach zastępczych w części określonej 

w art. 191 ust. 9 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i 

systemie pieczy zastępczej –  z tej formy skorzystało 17 dzieci  

 pokrywanie kosztu pobytu dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych  

w części określonej w art. 191 ust. 9 w/w ustawy; w pierwszym roku pobytu 

dziecka  w  pieczy  zastępczej  zwracanych jest 10% wydatków, w drugim 

roku – 30%,  w  trzecim  i  następnych – 50%;  z  tej  formy  pomocy  

skorzystało  27 dzieci.  
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b) realizowane  przez  Żłobek  Miejski w Zambrowie – obejmowały zadania 

wynikające z ustawy z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3. 
 

W  2017  roku  Miasto  Zambrów utworzyło jednostkę budżetową Żłobek Miejski 

w Zambrowie w budynku przy ul. 71 Pułku Piechoty 10, będącym również siedzibą 

Miejskiego Przedszkola Nr 6. W związku ze zmianą siedziby Szkoły Podstawowej 

Nr 5 z ul. Obrońców Zambrowa 6 na ul. Prymasa Stefana Wyszyńskiego 6A budynek 

po Szkole Podstawowej Nr 5 przy ul. Obrońców Zambrowa został adoptowany na 

potrzeby nowo utworzonego Przedszkola Miejskiego Nr 5 oraz Żłobka Miejskiego. 

Przy okazji adaptacji budynku na potrzeby żłobka zwiększono liczbę miejsc w żłobku 

z 50 do 101, przy czym na utworzenie i utrzymanie 34 miejsc w żłobku uzyskano 

dofinansowanie z rządowego programu Maluch+, w łącznej wysokości 517.366 zł.   
 

Żłobek Miejski w ramach działanie 2.2 RPOWP, Działania na rzecz równowagi 

praca – życie, realizuje dwa projekty dotyczące osób, które po urodzeniu dziecka chcą 

powrócić do pracy.  Jeden   projekt  realizowany  jest w okresie VIII 2017 – VII 2019, 

a  drugi w okresie IX 2018 – VIII 2020.  Aktualnie  do  żłobka  uczęszcza  101 dzieci.  
 

W strategii rozwoju miasta Zambrów na lata 2012 – 2022 przewidziano 

utworzenie w latach 2017 – 2019 żłobka miejskiego zapewniającego 24 miejsca opieki 

nad dziećmi. Utworzenie  ponad  100  miejsc opieki dla dzieci w wieku do lat 3, które 

są w pełni wykorzystane, świadczy o dużym zapotrzebowaniu mieszkańców 

Zambrowa na tego rodzaju usługi. 
 

10. Gospodarka komunalna. 
 

Gospodarka komunalna obejmuje sprawy określone w art. 7 ust. 1 pkt 1, 3, 11, 12 i 15 

ustawy o samorządzie gminnym dotyczące zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców 

miasta w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania 

ścieków komunalnych, utrzymania  czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych,  

wysypisk i unieszkodliwiania odpadów, zaopatrzenia w energię cieplną, targowisk i hal 

targowych, zieleni gminnej i zakrzewień, utrzymania gminnych urządzeń i obiektów 

użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych ochrony środowiska i przyrody 

oraz gospodarki wodnej. 

W mieście Zambrów w 2018 roku zadania z zakresu gospodarki komunalnej były 

realizowane przez: 

 Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie, 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie, 

 Wydziały Urzędu Miasta Zambrów: Wydział Gospodarki Komunalnej i Wydział 

Rozwoju Gospodarczego. 
 

1) Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w Zambrowie świadczy usługi 

komunalne w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania 

ścieków, zaopatrzenia w energię cieplną na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej. Spółka dysponuje odpowiednim zapleczem technicznym niezbędnym do 

wykonywania nałożonych na nią zadań obejmującym: 
 

 w zakresie zaopatrzenia w wodę: sześć studni głębinowych, stację uzdatniania 

wody wraz z dwoma zbiornikami wody surowej, sieć wodociągowa o łącznej 

długości 56,7 km. Z miejskiej sieci wodociągowej korzysta około 98% 

mieszkańców Zambrowa; spółka zapewnia możliwość podłączenia wszystkim 

zainteresowanym osobom i podmiotom z wyjątkiem tych, którzy mieszkają daleko 
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od sieci wodociągowej i do których budowa sieci wodociągowej jest 

ekonomicznie nieuzasadniona 

 w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych:  przepompownie 

ścieków przy ul. Polowej, kanał tłoczny ścieków z ul. Polowej do oczyszczalni 

ścieków, oczyszczalnie ścieków o wydajności 4600 m
3
/dobę, kanał zrzutowy 

ścieków oczyszczonych, sieć kanalizacji  sanitarnej o  długości  około 56,6 km 

wraz z przepompowniami lokalnymi; ze zbiorowego odprowadzania ścieków 

komunalnych korzysta ok. 98% mieszkańców Zambrowa; pozostała część 

zamieszkała w zabudowie rozproszonej korzysta ze zbiorników bezodpływowych 

lub indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 

 w zakresie dostaw ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej:  ciepłownią miejską z 4 kotłami opalanymi miałem węglowym o 

łącznej mocy  32,7 MW,   sieć centralnego  ogrzewania o   łącznej  długości 24,3 

km wraz z 2 węzłami grupowymi; około 50% siei ciepłowniczej stanowi sieć 

preizolowana; Spółka pokrywa koszty swej działalności z uzyskanych przychodów 

ze sprzedaży usług, przy czym Spółka nie może jako naturalny lokalny 

monopolista swobodnie ustalać cen za świadczone usługi; ceny usług 

świadczonych przez Spółkę są cenami regulowanymi, opracowanymi w formie 

taryf zatwierdzanych przez: 

 Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w zakresie zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 

 Urząd Regulacji Energetyki w zakresie dostawy energii cieplnej  

Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Sp. z o.o. w 2018 roku realizowała szereg 

zadań wynikających z obowiązujących strategii i programów: 

a) Wykonała remonty i inwestycje rozwojowe na kwotę 12.838.419 zł realizując zadania 

wynikające z: 

 Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń 

kanalizacyjnych ZCiW Sp. z o.o.  w  Zambrowie  na lata 2016 – 2020 

 Strategii rozwoju Miasta Zambrów na lata 2012 – 2022 – Cel strategiczny II D 

„Modernizacja i rozbudowa sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, cieplnej, gazowej” 

b) Wykonała modernizacje Ciepłowni Głównej w celu podniesienia jej sprawności, 

zmniejszenia emisji pyłu oraz efektywnego wykorzystania energii cieplnej w zakresie 

obejmującym: 

 budowę instalacji wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej 2,4 MW i 

mocy cieplnej 3,0 MW w oparciu o spalanie gazu ziemnego 

 budowę przyłącza cieplnego o długości 550 mb do Pływalni Miejskiej 

 budowę linii elektro – energetycznych o długości 2.000 mb na kwotę 11.400.000 zł 

w tym: środki własne 2.553.732 zł, dofinansowanie i współfinansowanie 

zewnętrzne 8.846.268 zł realizując zadania wynikające z pkt 10 tabeli 35 i pkt 6 

tabeli 36 Programu  ochrony  środowiska  Gminy  Miasta  Zambrów  na  lata   2015 

– 2018            z perspektywą do roku 2022 oraz Programu Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Miasta Zambrów – cel szczegółowy – modernizacja 

lokalnych źródeł ciepła 
 

c) Przystąpiła do modernizacji Ciepłowni Miejskiej w Zambrowie w celu wykorzystania 

biomasy do wytworzenia energii cieplnej. Wartość projektu 14.200.000 zł, w tym 

potwierdzone dofinansowanie w kwocie 6.057.600 zł i współfinansowanie w kwocie 

8.142.400 zł. 
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2) Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie na mocy uchwały 

Nr 107/XXIII/08 Rady Miasta Zambrów z dnia 30 września 2008 r. wykonuje zadania 

własne i powierzone miastu Zambrów, określone obecnie w art. 3 ust. 2 pkt 2 lit. a 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w części dotyczących 

utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych.  

W celu realizacji zadania Spółka otrzymała w dzierżawę składniki majątkowe 

Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze z rocznym 

czynszem dzierżawnym płaconym miastu Zambrów w wysokości 1.180.000 zł. 

Obowiązki Spółki wynikające z wykonania powierzonego zadania określają umowa 

wykonawcza, umowa dzierżawy i regulamin wykonywania usług publicznych. Do 

zadań Spółki należy m.in. prowadzenie inwestycji odtworzeniowych oraz 

rozwojowych Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym 

Borze.  

W 2018 roku Spółka przystąpiła do realizacji projektu polegającego na 

modernizacji ZPiUO w Czerwonym Borze, którego celem jest rozbudowa 

kompostowni odpadów biodegradowalnych oraz rozbudowa i modernizacja sortowni 

odpadów. Koszt inwestycji wynosi 17.842.450 zł, w tym dotacja ze środków UE w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

12.132.865,58 zł. Spółka posada środki niezbędne do pokrycia wkładu własnego 

zgromadzonych w wyniku podwyżek kapitałów: zapasowego i rezerwowego z zysku 

wypracowanego przez Spółkę.  

PGK Sp. z o.o. oprócz wykonywania zadanie powierzonego wykonuje zadania 

Miasta na podstawie umów cywilno-prawnych zawartych w wyniku udzielenia przez 

Miasto zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

usuwanie i unieszkodliwianie azbestu, utrzymanie czystości w mieście.  

Działalność PGK obejmuje swym zasięgiem również inne niż Miasta Zambrów 

gminy, w których Spółka świadczy usługi w wyniku wygranych przetargów.  

Modernizacja ZPiUO w Czerwonym Borze jest realizacją zadania wpisanego 

do Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów na lata 2015 – 2018 

z perspektywą do roku 2022 (pkt 1 w tabeli Nr 35) oraz zadania strategicznego II 

rzędu „Zapewnienie prawidłowej gospodarki odpadami” ujęte w Strategii rozwoju 

Miasta Zambrów na lata 2012 – 2022.  

 

3) Wydziały Urzędu Miasta Zambrów 
 

A. Wydział Gospodarki Komunalnej wykonuje zadania dotyczące, bieżącego 

utrzymania terenów publicznych stanowiących własność Miasta, zadania 

dotyczące gospodarki odpadami i oświetlenia ulic. Zakres zadań wykonywanych 

przez Wydział Gospodarki Komunalnej związanych z bieżącym utrzymaniem 

Miasta jest bardzo szeroki i obejmuje: 

 sprawy gospodarowania odpadami komunalnymi i nadzór nad 

zagospodarowaniem ścieków komunalnych z nieruchomości nie podłączonych 

do sieci kanalizacji sanitarnej 

 utrzymanie czystości i porządku na ternach publicznych stanowiących 

własność Miasta 

 zakładanie, urządzanie i utrzymanie terenów zieleni publicznej, ochrona 

środowiska i przyrody, ochrona drzewostanu 
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 budowa, rozbudowa, modernizacja i utrzymanie oświetlenia ulicznego na 

wszystkich ulicach w mieście (w tym krajowych i powiatowych) oraz na 

miejskich terenach ulicznych 

 działalność z zakresu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, utrzymanie 

kanalizacji deszczowej, zalewu, dekoracje miasta, utrzymanie przystanków 

autobusowych, utrzymanie targowicy miejskiej. 
 

W ramach działalności bieżącej Wydział przeprowadził w 2018 roku dwa 

postępowania o dofinansowanie zadań polegających na: 

 tworzeniu warunków rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych 

 dofinansowaniu inwestycji związanych z urządzaniem zieleni. 
 

Realizując zadania określone w Programie ochrony środowiska Gminy Miasto 

Zambrów na lata 2015 – 2018 oraz w Programie gospodarki niskoemisyjnej dla 

Gminy Miasto Zambrów, Wydział Gospodarki Komunalnej zrealizował projekt 

współfinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Podlaskiego „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych w Zambrowie” obejmujący trzy zadania: 

a) „Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w mieście 

Zambrów”, w ramach którego dokonano wymiany 1595 opraw oświetleniowych 

zmieniając oświetlenie lampami sodowymi na oświetlenie LED, wymieniono 745 

wysięgników opraw, wymieniono osprzęt i systemy sterowania oświetleniem oraz 

45 słupów oświetleniowych 

b) „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” 

polegająca na wymianie w 86 budynkach źródeł ciepła opalanych węglem na 

źródła ciepła opalane gazem ziemnym wraz z wykonaniem zewnętrznej i 

wewnętrznej instalacji grzewczej 

c) „Wykonanie systemu monitoringu jakości powietrza w Zambrowie” polegające na 

montażu 2 czujników pomiaru powietrza zintegrowanych ze strona internetową 

Urzędu Miasta.  
 

B. Wydział Rozwoju Gospodarczego realizując zadania wynikające z wyżej 

wymienionych  programów zrealizował w 2018 roku projekt współfinansowany ze 

środków RPOWP „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych w budynkach 

jednorodzinnych w Zambrowie”, w ramach którego zamontowano na 133 

budynkach instalacje fotowoltaiczne o mocy 3,24 kW każda.  
 

Ogólna wartość zrealizowanych projektów,  zgodnie  z zawartymi   umowami 

o dofinansowanie, wynosiła 6.038.407,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach 

RPOWP – 4.304.736,08 zł.  
 

11. Kultura i kultura fizyczna. 
 

1) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. 
 

Działalność kulturalną na terenie Zambrowa  prowadzi – utworzona  przez 

Miasto z  dniem 1 lipca 2000 r.  na  mocy uchwały Nr 119/XVIII/2000 z dnia 30 maja 

2000r. – samorządowa instytucja kultury Miejski Ośrodek Kultury w Zambrowie z 

siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2a.  

MOK w Zambrowie posiada osobowość prawną i został utworzony po 

likwidacji zakładu budżetowego o takiej samej nazwie. Ośrodek realizuje zadania 

Miasta Zambrów działając w oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991r.  o 

organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej.  
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W ramach prowadzonej działalności MOK w budynku przy ul. Wyszyńskiego 

2a prowadzi sekcje: plastyczną, muzyczną, taneczną, teatralną, sportową oraz 

Uniwersytet Trzeciego Wieku i kluby zainteresowań. W budynku przy ul. 

Wyszyńskiego znajduje się sala kinowa, w której wyświetlane są filmy i 

organizowane inne imprezy z udziałem publiczności oraz działa kawiarnia Cafe Muza. 

Ponadto ośrodek organizuje imprezy plenerowe, konkursy i wystawy.  

W  budynku  przy  ul. Aleja Wojska Polskiego 25  ma  siedzibę  działająca                

w strukturze MOK Regionalna Izba Historyczna. W strukturach MOK działa też 

Miejska Biblioteka Publiczna z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 2, która wykonuje 

zadania własne Miasta, wynikające z ustawy z 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz 

zadania zlecone Województwa Podlaskiego wynikające z zawartego porozumienia. 

Miejska Biblioteka Publiczna prowadzi filię przy ul. Aleja Wojska Polskiego 25.  

Aktem notarialnym z dnia 7 sierpnia 2018 r. Miasto Zambrów sprzedało 

Miejskiemu Ośrodkowi Kultury zabudowaną nieruchomość przy ul. Wyszyńskiego 

2a, na której znajduje się budynek ośrodka kultury, udzielając przy sprzedaży 99% 

bonifikaty od ceny sprzedaży. 
 

W 2018 roku Miejski Ośrodek Kultury realizował dwa projekty 

współfinansowane ze środków Ministerstwa Kultury: 
 

 modernizacja  budynku  miejskiej  biblioteki publicznej w Zambrowie; projekt 

o wartości 673.983,71 zł netto przewidziany do realizacji w latach 2018 i 2019 

przy wsparciu ze środków Ministerstwa Kultury w wysokości 654.400 zł 

 utworzenie studia prób i nagrań muzycznych w Centrum Kultury w 

Zambrowie; wartość projektu 187.600 zł, kwota dofinansowania 138 000 zł; 

projekt został zrealizowany w 2018 roku w całości. 

 

2) Kultura Fizyczna 
 

Zambrów posiada bardzo dobrze rozwiniętą bazę do uprawiania sportu i kultury 

fizycznej, którą tworzą: 

 wielofunkcyjny kompleks urządzeń sportowych przy ul. Wyszyńskiego 8 

obejmujący: pełnowymiarowe boisko trawiaste do piłki nożnej wraz z bieżnią 

lekkoatletyczną, zadaszone trybuny na 998 miejsc, nowy budynek szatniowy, 

pełnowymiarowe boisko boczne do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni, boisko 

wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki i siatkówki ze sztuczną 

nawierzchnią, korty tenisowe, budynek zaplecza i wiatę na sprzęt 

 Pływalnia Miejska „Delfin” i sztuczne lodowisko przy ul. Wyszyńskiego 6b 

 dwie hale sportowe: przy ul. Konopnickiej 13 i ul. Wyszyńskiego 6a (Szkoła 

Podstawowa Nr 4 i Szkoła Podstawowa Nr 5) wraz z trybunami oraz dwie sale 

gimnastyczne 

 trzy kompleksy boiskowe „Orlik” obejmujące mini – boiska do piłki nożnej 

o sztucznej nawierzchni i boiska wielofunkcyjne do piłki ręcznej, koszykówki 

i siatkówki 

 infrastruktura lekkoatletyczna przy szkołach podstawowych 

 infrastruktura sportowa Powiatu Zambrowskiego obejmująca halę sportową przy 

Zespole Szkół Nr 1 przy Alei Wojska Polskiego 31 oraz halę sportową i boisko 

ze sztuczną nawierzchnią przy Liceum Ogólnokształcącym przy 

ul. M. Konopnickiej 16. 
 

Kompleksem sportowym przy ul. Wyszyńskiego 8 administruje wyłoniony w wyniku 

postępowania o udzieleniu zamówienia publicznego – Zambrowski Klub Sportowy 
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„Olimpia”, natomiast budynek pływalni i sztucznego lodowiska znajduje się w trwałym 

zarządzie jednostki budżetowej Pływalnia Miejska „Delfin”. Pozostałe obiekty sportowe 

Miasta Zambrów pozostają w trwałym zarządzie placówek oświatowych: trzech szkół 

podstawowych oraz Miejskiego Przedszkola Nr 5. W 2018 roku zlecono opracowanie 

dokumentacji budowlanej na budowę nowej Sali  gimnastycznej  przy Szkole Podstawowej 

Nr 3 przy ul. Magazynowej 13. 

 
III.   REALIZACJA   UCHWAŁ   RADY   MIASTA   ZAMBRÓW    PODJĘTYCH           

W 2018 ROKU 
 

Rada Miasta Zambrów w 2018 roku podjęła 68 uchwał. Wszystkie uchwały zostały 

przekazane do Wydziału Nadzoru Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego – nie stwierdzono 

nieważności żadnej z nich. 33 uchwały stanowiące prawo miejscowe zostały opublikowane w 

Dzienniku urzędowym Województwa Podlaskiego.  

Sposób realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów podjętych w 2018 roku przedstawia 

TABELA NR 3, stanowiąca Załącznik Nr 3 do Raportu. 

IV. PODSUMOWANIE 
 

Ogólna ocena realizacji zadań Gminy Miasta Zambrów nałożonych ustawami oraz 

wynikających z zawartych porozumień - jest zadowalająca. Miasto posiada dobrze 

zorganizowana strukturę organizacyjną obejmującą Wydziały Urzędu Miasta, spółki, 

jednostki organizacyjne i instytucję kultury, z czytelnym podziałem kompetencji, co 

umożliwia sprawną realizację zadań gminy. Na szczególną uwagę zasługuje organizacja 

zadań z zakresu gospodarki komunalnej i  mieszkalnictwa.  Zadania  te  wykonują spółki 

Miasta, finansując je z uzyskiwanych przychodów, bez udziału środków z budżetu Miasta, 

wypracowując przy tym pewien  zysk.   Polityka  prowadzona  przez   Burmistrza,  

wykonującego  w  spółkach  prawa i obowiązki Zgromadzenia Wspólników, polegająca na 

rezygnacji z dywidendy i zwiększaniu kapitałów spółek, pozwala na finansowanie przez 

spółki poważnych inwestycji rozwojowych. Miasto zapewnia odpowiednią liczbę miejsc w 

szkołach, przedszkolach i żłobku, co pozwala na pełną realizację zadań oświatowych oraz 

zadań w zakresie opieki nad dziećmi do lat 3.  

Również zadania realizowane przez MOPS w Zambrowie w zakresie  pomocy 

społecznej i świadczeń rodzinnych są wykonywane dobrze, mimo nie najlepszych warunków 

lokalowych i trudności kadrowych. Sprawnie i z dużym zaangażowaniem działa Miejski 

Ośrodek Kultury, a rozbudowana baza sportowa oraz liczne place zabaw ze sprzętem do 

ćwiczeń ruchowych umożliwiają zaspokojenie potrzeb mieszkańców związanych z rekreacją i 

uprawianiem sportu.  

W dobrym stanie są również drogi gminne. Za zadawalające należy uznać załatwianie 

przez Burmistrza przy pomocy Urzędu Miasta indywidualnych spraw z zakresu administracji 

publicznej oraz realizacja innych zadań wykonywanych przez Urząd. Sprawne wykonywanie 

zadań Miasta wymaga ciągłych inwestycji w infrastrukturę techniczną i społeczną. 

W 2018 roku Miasto Zambrów wydało na ten cel kwotę blisko 20 mln zł, tj. 20,2% 

wszystkich wydatków budżetowych.  

Pozytywna ocena stanu gminy Miasto Zambrów w 2018 r. nie byłaby pełna bez 

odniesienia do okoliczności, w jakich działało Miasto oraz do wskazania pewnych zagrożeń, 

jakie mogą się ujawnić już w najbliższej przyszłości.  

Po pierwsze nie będzie możliwe utrzymanie w kolejnych latach, tak wysokiego 

wskaźnika wydatków majątkowych w stosunku do wydatków ogółem.  

Wydatki majątkowe w 2018 roku zostały sfinansowane w kwocie blisko 11.300.000 zł 

środkami z zewnątrz,  głównie środkami z  UE  oraz deficytem  budżetowym.  Środki własne 
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w finansowaniu inwestycji stanowiły kwotę ok. 8.600.000 zł. W  kolejnych latach Miasto 

będzie spłacało zaciągnięty kredyt, praktycznie ustanie możliwość ubiegania się o środki 

finansowane z budżetu UE na lata 2014 – 2020.  

Kolejnym zagrożeniem jest postępujące systematycznie nakładanie na samorządy 

nowych zadań przy ograniczaniu środków na ich realizację. Dla przykładu należy wskazać, że 

luka w finansowaniu zadań oświatowych z subwencji oświatowej w części dotyczącej szkół 

prowadzonych przez Miasto Zambrów bez uwzględnienia kosztów stołówek szkolnych 

wynosiła w 2003 roku 242.239 zł, tj. 2,42% wydatków, w 2008 roku – 1.016.107 zł, tj. 8,7% 

wydatków, w 2013 roku – 2 641 290 zł, tj. 18,15% wydatków, a w 2018 roku – 4 882 734 zł, 

tj. 25,27% wydatków. Z kolei wydatki na zadania zlecone administracji rządowej w 2002 

roku stanowiły 8,4% wydatków ogółem, a w 2018 roku ponad 21%. Powyższe dane wskazują 

niekorzystny kierunek zmian we wszystkich samorządach gminnych na terenie całego kraju. 

Pomimo  różnych  trudności zarówno  Urząd Miasta Zambrów,  podległe jednostki,  jak 

i spółki Miasta funkcjonowały w roku 2018 sprawnie i realizowały przypisane im zadania. 

Większość zaplanowanych inwestycji została zrealizowana. Również budżet Miasta po 

stronie wydatków i dochodów został zrealizowany w 97,5%. 
 

        Burmistrz Miasta Zambrów 
 

            Kazimierz Dąbrowski 

Załącznik Nr 1 do Raportu 

TABELA NR 1 

 

Statystyka mieszkańców Zambrowa uwzględniającą wiek i płeć  

wg. stanu na dzień 31.12.2018r. 

 

Wiek 

 

 

Mężczyźni 

 

Kobiety 

 

Ogółem 

0-2 

 

308 302 610 

3 

 

99 94 193 

4-5 

 

210 186 396 

6 

 

109 100 209 

7 

 

107 98 205 

8-12 

 

525 547 1072 

13-15 

 

276 274 550 

16-17 

 

210 204 414 

18 

 

109 97 206 

19-65 7084  7084 
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19-60 

 

 6405 6405 

>65 

 

1193  1193 

>60 

 

 2951 2951 

 

Ogółem 

 

 

10230 

 

11258 

 

21488 

 

 

 

Załącznik Nr 2 do Raportu 

TABELA Nr 2  
 

Strategie i programy obowiązujące w 2018 roku przyjęte przez Radę Miasta Zambrów 
 

Nazwa programu lub strategii Data 

uchwalenia 

Dział polityki Realizator 

Strategia rozwoju Zambrowa na lata  

2012-2022 

30.10.2012 Wszystkie 

działy 

UM, MOK,  

Spółki,       j. 

budżet. 

Gminna strategia rozwiązywania problemów 

społecznych na lata 2011-2020 

27.09.2011 Polityka 

społeczna 

MOPS 

Program ochrony środowiska Gminy Miasto 

Zambrów na lata 2015-2018 

15.09.2015 Gospodarka 

Komunalna 

WGK 

Program gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy 

Miasto Zambrów 

30.06.2015 Gospodarka 

Komunalna 

WGK 

WRG 

Program opieki nad zabytkami Miasta Zambrów 

na lata 2016-2019 

25.10.2016 Polityka 

mieszkaniowa 

WGP 

Gminny program poprawy zdrowia                      

w zakresie zadań rehabilitacji leczniczej                

w 2018r. 

27.02.2018 Polityka 

zdrowotna 

Wydz. Org. 

Zambrowski Program Profilaktyki                            

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2018 r. 

28.11.2017 Polityka 

zdrowotna 

WGK    

MOPS 

Program gospodarowania mieszkaniowym 

zasobem gminy Miasta Zambrów na lata 2018-

2022 

26.06.2018 Polityka 

mieszkaniowa 

WGK       

ZMK           

sp. z o.o. 
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Program usuwania wyrobów zawierających azbest 

z terenu gminy Miasto Zambrów 

30.01.2018 Gospodarka 

komunalna 

WGK 

Lokalny program rewitalizacji Gminy Miasto 

Zambrów na lata 2017-2022 

24.10.2017 Polityka 

przestrzenna 

WRG   WGP 

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi 

oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 2018 

r. 

27.03.2018 Gospodarka 

komunalna 

WGK 

Program Wspierania Rodziny w Mieście 

Zambrów na lata 2016-2018 r. 

26.04.2016 Polityka 

rodzinna 

MOPS 

Wieloletni plan rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

ZCiW Sp. z o.o. 

24.11.2015 Gospodarka 

komunalna 

ZCiW              

sp. z o.o. 

Zambrów przyjazny Rodzinie 3+ 27.10.2015 Polityka 

rodzinna 

Promocja 

Miasta 

Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy          w 

Rodzinie w Mieście Zambrów na lata 2016-2025 

22.03.2016 Polityka 

rodzinna 

MOPS 

 

Załącznik Nr 3 do Raportu 

TABELA Nr 3  

Sposób realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów podjętych w 2018 r. 

 

L.p. Nr i data uchwały Tytuł uchwały Sposób wykonania 

1 
Nr 194/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami 

dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami 
Realizacja ciągła 

2 
Nr 195/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

założenia Miejskiego Przedszkola Nr 5 

w Zambrowie 
Zrealizowana 

3 
Nr 196/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez gminę Miasto Zambrów  

i określenia granic ich obwodów 

Uchwała ustrojowa 

4 
Nr 197/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

przyjęcia Programu usuwania wyrobów zawierających 

azbest z terenu gminy Miasto Zambrów 
W realizacji 

5 
Nr 198/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

określenia trybu postępowania o udzielenie dotacji 

stowarzyszeniom ogrodowym prowadzącym rodzinne 

ogrody działkowe na finansowanie zadań tworzących 

warunki rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, 

sposobu rozliczania dotacji oraz sposobu kontroli 

realizacji dotowanego zadania 

Realizacja ciągła 

6 
Nr 199/XXXV/18 

z dnia 30.01.2018 

zatwierdzenia planów pracy komisji Rady Miasta 

Zambrów na 2018 r. 
Zrealizowana 

7 
Nr 200/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

ustalenia sieci publicznych przedszkoli prowadzonych 

przez Miasto Zambrów 
Uchwała ustrojowa 
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8 
Nr 201/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych 

szkół podstawowych, niepublicznych przedszkoli oraz 

trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich 

pobrania i wykorzystania 

Realizacja ciągła 

9 
Nr 202/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego 

nauczycieli w szkołach i przedszkolach prowadzonych 

przez Miasto Zambrów oraz maksymalnej kwoty 

dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez 

szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli oraz 

specjalności i formy kształcenia, na które 

dofinansowanie jest przyznawane w 2018 r. 

Zrealizowana 

10 
Nr 203/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

kwoty równej ½ zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej 

przy nabyciu lokalu 

Zrealizowana 

11 
Nr 204/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

ustalenia opłat za usługi przewozowe środkami 

komunikacji miejskiej oraz uprawnienia określonych 

grup osób do bezpłatnych i ulgowych przejazdów 

środkami komunikacji miejskiej w Zambrowie 

Zrealizowana 

12 
Nr 205/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

funduszu sołeckiego w Gminie Miasto Zambrów 

 na 2019 r. 
Zrealizowana 

13 
Nr 206/XXXVI/18 

z dnia 27.02.2018 

uchwalenia Gminnego Programu Poprawy Zdrowia 

w Zakresie Rehabilitacji Leczniczej na rok 2018 

 

Zrealizowana 

14 
Nr 207/XXXVII/18 

z dnia 08.03.2018 
zmian w budżecie miasta Zambrów na 2018r. Zrealizowana 

15 
Nr 208/XXXVII/18 

z dnia 08.03.2018 

o zmianie uchwały w sprawie nałożenia obowiązku 

świadczenia usług publicznych 
Realizacja ciągła  

16 
Nr 209/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Zambrów  

na lata 2018-2021 

Zrealizowana 

17 
Nr 210/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu 

kwoty równej ½ zwaloryzowanej bonifikaty udzielonej 

przy nabyciu lokalu 

Zrealizowana 

18 
Nr 211/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 
wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty Zrealizowana 

19 
Nr 212/XXXVI1I/18 

z dnia 27.03.2018 

uchwalenia projektu Regulaminu dostarczania wody 

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta Zambrów 

Przekazana do Wód 

Polskich 

20 
Nr 213/XXXVII1/18 

z dnia 27.03.2018 
zaliczenia drogi do kategorii dróg gminnych Zrealizowana 

21 
Nr 214/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

ustalenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez Miasto Zambrów 

Zrealizowana 

22 
Nr 215/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz przeciwdziałania bezdomności 

zwierząt na terenie Gminy Miasto Zambrów  

na rok 2018 

Zrealizowana 
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23 
Nr 216/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

przejęcia obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 

wojennych 
Zrealizowana 

24 
Nr 217/XXXVIII/18 

z dnia 27.03.2018 

podziału Miasta Zambrów na okręgi wyborcze, 

ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych 

wybieranych w każdym okręgu wyborczym 

Zrealizowana 

25 
Nr 218/XXXIX/18 

z dnia 24.04.2018r. 

zmiany siedziby jednostki budżetowej Żłobek Miejski 

w Zambrowie 
Zrealizowana 

26 
Nr 219/XXXIX/18 

z dnia 24.04.2018r, 

zmiany uchwały w sprawie uchwalenia 

Zambrowskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018 r. 

Zrealizowana 

27 
Nr 220/XXXIX/18 

z dnia 24.04.2018r. 

ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż 

napojów alkoholowych oraz zasad usytuowania miejsc 

sprzedaży i podawania napojów alkoholowych 

Realizacja ciągła 

28 
Nr 221/XXXIX/18 

z dnia 24.04.2018r. 

podziału Miasta Zambrów na stale obwody głosowania, 

ustalenie ich numerów, granic oraz siedzib 

obwodowych komisji wyborczych 

Zrealizowana 

29 
Nr 222/XL/18 

z dnia 22.05.2018r. 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania 

budżetu Miasta Zambrów za 2017 rok 
Zrealizowana 

30 
Nr 223/XL/18 

z dnia 22.05.2018r. 

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta 

Zambrów 
Zrealizowana 

31 
Nr 224/XL/18 

z dnia 22.05.2018r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego 

obszar położony w obrębie ulicy Białostockiej, 

graniczący z ogródkami działkowymi 

Uchwała ustrojowa  

32 
Nr 225/XL/18 

z dnia 22.05.2018r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów obejmującego obszar położony w obrębie 

ulic: Wądołkowskiej, Lipowej i Ogrodowej 

W trakcie realizacji 

33 
Nr 226/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej 

Prognozy Finansowej Miasta Zambrów  

na lata 2018 - 2021 

Zrealizowana 

34 
Nr 227/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 
zmian w budżecie Miasta Zambrów Zrealizowana 

35 
Nr228/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

ustalenia regulaminu udzielania pomocy materialnej 

o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na 

terenie Gminy Miasto Zambrów 

Realizacja ciągła 

36 
Nr 229/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania 

mieszkaniowym zasobem Miasta Zambrów na lata 

2018-2022 

W realizacji 

37 
Nr230/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Zambrów obejmującego 

obszar położony w obrębie zachodniego węzła 

komunikacyjnego na obwodnicy miasta 

 i ul. Ostrowskiej 

Uchwała ustrojowa   
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38 
Nr 231/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie aktualności studium  

i planów miejscowych gminy Miasta Zambrów 
Uchwała ustrojowa   

39 
Nr 232/XLI/18 

z dnia 26.06.2018r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów obejmującego obszar położony na częściach 

działek nr 456 i nr 457 przy ul. Białostockiej 

W trakcie realizacji  

40 
Nr233/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 

regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych 

w szkołach prowadzonych przez Miasto Zambrów 
W realizacji  

41 
Nr234/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 

przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów obejmującej obszar położony w obrębie ulic: 

Grabowskiej, 71 Pułku Piechoty, Rolniczej, Polnej  

i Łanowej, ograniczony od strony wschodniej granicą 

miasta Zambrów 

W trakcie realizacji 

42 
Nr235/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia przystanków 

komunikacyjnych udostępnionych dla wszystkich 

operatorów i przewoźników, znajdujących się na 

terenie Gminy Miasto Zambrów oraz warunków i zasad 

korzystania z nich 

Uchwała ustrojowa   

43 
Nr236/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie zwolnień od podatku 

od nieruchomości 
Realizacja ciągła 

44 
Nr237/XLI/18  

z dnia 11.09.2018r. 

zniesienia jednostek pomocniczych Miasta Zambrów 

i zmiany Statutu Miasta Zambrów 
Zrealizowana 

45 
Nr 238/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia zasad nabycia, 

zbycia i obciążenia nieruchomości oraz ich 

wydzierżawiania lub najmu 

Uchwała ustrojowa   

46 
Nr 239/XLI/18 

z dnia 11.09.2018r. 
utworzenia odrębnego obwodu głosowania Zrealizowana 

47 
Nr 240/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 
zmian w budżecie miasta Zambrów Zrealizowana 

48 
Nr 241/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 

rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora 

Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zambrowie 
Zrealizowana 

49 
Nr 242/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Zambrów 
Uchwała ustrojowa   

50 
Nr 243/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 
uchwalenia Regulaminu Rady Miasta Zambrów Uchylona 

51 
Nr 244/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 

przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego części miasta 

Zambrów dotyczącej obszaru położonego pomiędzy 

ulicami: Targową, Aleją Wojska Polskiego oraz 

południową granicą miasta Zambrów 

W trakcie realizacji  

52 
Nr 245/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 
nadania nazwy ulicy Zrealizowana 

53 
Nr 246/XLIII/18 

z dnia 16.10.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia 

Zambrowskiego Programu Profilaktyki i 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2018r. 

Zrealizowana 
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54 
Nr 247/XLIII/18 

z dnia16.10.2018r. 

uchwalenia Zambrowskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019r. 
W trakcie realizacji 

55 
Nr 1/I/18 

z dnia 20.11.2018r. 
wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Zambrów Zrealizowana 

56 
Nr 2/I/18 

z dnia 20.11.2018r. 
wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Zambrów Zrealizowana 

57 
Nr 3/II/18 

z dnia 4.12.2018r. 

powołania komisji Rady Miasta Zambrów, ustalenia 

zakresów ich działania i składów osobowych 
Zrealizowana 

58 
Nr 4/II/18 

z dnia 4.12.2018r. 

wprowadzenia bezpłatnych usług przewozowych 

w publicznym transporcie zbiorowym na terenie miasta 

Zambrów 

Realizacja ciągła 

59 
Nr 5/II/18 

z dnia 4.12.2018r. 

podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego 

do przyznania pomocy w formie świadczenia 

pieniężnego na zakup posiłku lub żywności 

W realizacji 

60 
Nr 6/III/18 

z dnia 28.12.2018r. 
zmian w budżecie Miasta Zambrów na 2018  rok Zrealizowana 

61 
Nr 7/III/18 

z dnia 28.12.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu 

Miasta Zambrów 
Uchwała ustrojowa   

62 
Nr 8/III/18 

z dnia 28.12.2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie określenia jednostek 

budżetowych gromadzących dochody na wydzielonym 

rachunku bankowym, źródeł tych dochodów i ich 

przeznaczenia oraz sposobu i trybu sporządzania planu 

finansowego dochodów gromadzonych na 

wydzielonym rachunku i wydatków nimi 

finansowanych 

Uchwała ustrojowa   

63 
Nr 9/III/18  

z dnia 28.12. 2018r. 

o zmianie uchwały w sprawie regulaminu 

wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach 

prowadzonych przez Miasto Zambrów 

Realizacja ciągła 

64 
Nr 10/III/18  

z dnia 28.12.2018r. 

wieloletniego programu osłonowego Miasta Zambrów 

w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 

2019 – 2023 

W realizacji 

65 
Nr 11/III/18  

z dnia 28.12.2018r. 

programu Wspierania Rodziny w Mieście Zambrów na 

lata 2019 – 2021 
W realizacji  

66 
Nr 12/III/18  

z dnia 28.12.2018r. 

Gminnego Programu Poprawy Zdrowia w Zakresie 

Rehabilitacji Leczniczej na rok 2019 
W realizacji 

67 
Nr 13/III/18  

z dnia 28.12.2018r. 

Programu współpracy Miasta Zambrów  

z organizacjami pozarządowymi na 2019 rok 
W realizacji 

68 
Nr 14/III/18  

z dnia 28.12.2018r. 

zasad przyznawania i wysokości diet radnych Rady 

Miasta Zambrów 
Realizacja ciągła 

 


