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ZARZĄDZENIE NR 0050.52.2022 

BURMISTRZA MIASTA ZAMBRÓW 

z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

w sprawie sposobu wykonania uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów 

na sesji w dniu 26 kwietnia 2022 roku 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Ustalam harmonogram realizacji uchwał podjętych przez Radę Miasta Zambrów na XXXV sesji  

w dniu 26 kwietnia 2022 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 0050.52.2022 

Burmistrza Miasta Zambrów z dnia 28 kwietnia 2022 r. 

Harmonogram realizacji uchwał Rady Miasta Zambrów podjętych na XXXV sesji w dniu 26 kwietnia 2022 r. 

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

za realizację 

Nadzorujący 

realizację 

1. Nr 204/XXXV/2022 w sprawie 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 
 

rozpocząć i realizować 

procedurę przystąpienia do 

sporządzenia zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego 

z dniem podjęcia  Naczelnik  

Wydziału  

Gospodarki  

Przestrzennej 

Zastępca 

Burmistrza 

2. Nr 205/XXXV/2022  w sprawie wyboru metody 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wysokości stawki opłaty  

oraz stawki za pojemnik 

stosować uchwalone metody 

ustalania i stawki za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

po 14 dniach  

od ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego 

 

Naczelnik  

Wydziału  

Gospodarki  

Komunalnej 

Burmistrz 

Miasta 

3. Nr 206/XXXV/2022 w sprawie uchwalenia projektu 

Regulaminu dostarczania wody  

i odprowadzania ścieków na terenie Miasta 

Zambrów 
 

projekt przekazać do 

zaopiniowania organowi 

regulacyjnemu 

z dniem podjęcia Naczelnik Wydziału  

Gospodarki Komunalnej 

 

Prezes ZCiW Sp. z o.o. 

Burmistrz 

Miasta 

4. Nr 207/XXXV/2022 w sprawie ustalenia wysokości 

opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego w publicznym przedszkolu 

prowadzonym przez Miasto Zambrów 

stosować uchwalone zasady  

i wysokość opłat za 

korzystanie z wychowania 

przedszkolnego  

po 14 dniach  

od ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego 

 

Sekretarz Miasta 

 

Dyrektorzy Przedszkoli 

Miejskich 

Burmistrz 

Miasta 
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5. Nr 208/XXXV/2022 w sprawie zwolnienia obywateli 

Ukrainy z opłat za korzystanie  

z wychowania przedszkolnego w publicznym 

przedszkolu prowadzonym przez Miasto 

Zambrów 

stosować zwolnienie  

w całości z opłat za korzystanie 

z wychowania przedszkolnego 

obywateli Ukrainy, którzy 

przybyli do Zambrowa w 

związku  

z konfliktem zbrojnym 

po 14 dniach  

od ogłoszenia  

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego 

z mocą  

od 01.04.2022 r. 

do 31.08.2022 r. 

 

Sekretarz 

Miasta 

Burmistrz 

Miasta 

6. Nr 209/XXXV/2022 o zmianie uchwały w sprawie 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy 

realizować zmieniony zakres 

udzielania pomocy obywatelom 

Ukrainy  

 

z dniem podjęcia Sekretarz  

Miasta 

Biuro Promocji 

Burmistrz 

Miasta 

7. Nr 210/XXXV/2022 w sprawie udzielenia 

upoważnienia Burmistrzowi Miasta Zambrów 

stosować udzielone 

upoważnienie w zakresie 

określonym w art. 111 ustawy  

z dnia 12 marca 2022 r.  

o pomocy obywatelom Ukrainy 

w związku  

z konfliktem zbrojnym  

na terytorium tego państwa 

 

z dniem podjęcia 

podlega ogłoszeniu 

w Dzienniku 

Urzędowym 

Województwa 

Podlaskiego  

Skarbnik 

Miasta 

Burmistrz 

Miasta 

 


