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ZARZĄDZENIE NR 0050.87.2021 

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 22 września 2021 r. 

w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów 

na sesji w dniu 21 września 2021 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1372) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na XXIX sesji  w dniu 

21 września 2021 r. stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  

 

Burmistrz Miasta 

 

 

Kazimierz Dąbrowski 
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Załącznik do Zarządzenia Nr 0050.87.2021 

Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 22 września 2021 r. 

Harmonogram realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów podjętych na XXIX sesji w dniu 21 września 2021r. 

L.p. Nr uchwały / w sprawie Sposób realizacji Termin realizacji Odpowiedzialny  

za realizację 

Nadzorujący 

realizację 

1. Nr 165/XXIX/2021 w sprawie przystąpienia do 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego części miasta Zambrów 

obejmującego obszar położony przy ulicy 

Targowej graniczący z ogródkami działkowymi 

realizować procedury związane 

z przystąpieniem do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego określonej  

w uchwale części miasta 

Zambrów  

z dniem podjęcia Naczelnik Wydziału 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Zastępca 

Burmistrza 

2. Nr 166/XXIX/2021  w sprawie odstąpienia od 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zambrowa w części obejmującej obszar położony 

w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 

odstąpić od sporządzenia 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Zambrów określonej w uchwale 

z dniem podjęcia Naczelnik Wydziału 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Zastępca 

Burmistrza 

3. Nr 167/XXIX/2021  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zambrowa w części obejmującej obszar położony 

w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Konopnickiej 

realizować procedury związane 

z przystąpieniem do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego określonej  

w uchwale części miasta 

Zambrów 

z dniem podjęcia Naczelnik Wydziału 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Zastępca 

Burmistrza 

4. Nr 168/XXIX/2021  w sprawie przystąpienia do 

sporządzenia zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zambrowa w części obejmującej obszar położony 

w obrębie ulic: rtm. W. Pileckiego i Sadowej 

realizować procedury związane 

z przystąpieniem do zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego określonej  

w uchwale części miasta 

Zambrów 

z dniem podjęcia Naczelnik Wydziału 

Gospodarki 

Przestrzennej 

Zastępca 

Burmistrza 
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5. Nr 169/XXIX/2021 o zmianie uchwały w sprawie 

Zambrowskiego Programu Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 

2021 rok 

realizować Zambrowski 

Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów 

Alkoholowych na 2021 rok 

zgodnie z uchwalonymi 

zmianami 

z dniem podjęcia Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Pełnomocnik  

ds. realizacji 

Gminnego Programu 

Profilaktyki  

i Rozwiązywania 

Problemów 

Alkoholowych 

Burmistrz 

Miasta 

6. Nr 170/XXIX/2021 w sprawie ustalenia 

szczegółowych  zasad ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia i mieszkaniach 

chronionych 

stosować uchwalone zasady  
ponoszenia odpłatności za 

pobyt w ośrodkach wsparcia  

i mieszkaniach chronionych 

od 01.11.2021 r.  

po ogłoszeniu  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego 

Dyrektor Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej 

Burmistrz 

Miasta 

 


