SPRAWOZDANIE
Burmistrza z pracy w okresie między sesjami od 27.05.2019 r. do 22.06.2019 r.

Urząd Miejski w Łapach
Ochrona przeciwpożarowa:
 Przeprowadzono przetargi na sprzedaż 2 samochodów pożarniczych, przetargi unieważniono ze względu na braki
formalne ze strony oferentów;
 W jednostkach OSP trwa wydzielenie sprzętu niesprawnego, przeterminowanego lub zniszczonego bez możliwości
naprawy lub uzyskania powtórnie atestu -przygotowanie do przeprowadzenia komisyjnego wybrakowania i
likwidacji;
 Rozliczono karty pracy sprzętu samochodowego i ratowniczego silnikowego za maj `oraz wydano karty pracy na
czerwiec 2019r;
 Zostały podpisane wnioski o dofinansowanie dla jednostek OSP z KSRG zakupów wyposażenia dla OSP Łapy oraz
na remont garażu OSP Uhowo dla OSP na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 Zostały podpisane wnioski o dofinansowanie z MSWiA dla jednostek OSP spoza KSRG zakupów wyposażenia dla
OSP Łupianka Stara oraz OSP Płonka Kościelna na potrzeby ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa;
 Ubezpieczono pojazdy specjalne OSP i sprzęt -ubezpieczenie OC, AC i NNW na okres 1.06.2019 - 31.05.2020r;
 Ubezpieczono wg złożonych wykazów imiennych osób, ratowników OSP z jednostek biorących udział w akcjach
na okres 1.06.2019 - 31.05.2020r;
 Ratownicy z OSP Uhowo uczestniczyli w wojewódzkich warsztatach ratownictwa medycznego - doskonalące
ćwiczenia medyczne;
 OSP uczestniczyły w wojewódzkich warsztatach doskonalących (działania bojowe) drużyny ratowników OSP Łapy
i z OSP Uhowo;
 Przekazano dane z zakresu prowadzonych spraw do Raportu o stanie gminy za okres 2018 roku;
 Rozliczano na bieżąco faktury dotyczące wydatków na cele ochrony przeciwpożarowej gminy Łapy;
 Prowadzone są prace organizacyjne do przeprowadzenia międzygminnych zawodów sportowo-pożarniczych na
terenie gminy łapy dla jednostek z gmin Turośń Kościelna, Suraż i Łapy w dniu 23.06.2019r;
 Kierowano na bieżąco na okresowe badania lekarskie strażaków biorących udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych;
 Jednostki OSP w okresie od poprzedniej sesji brały udział w 5 zdarzenia ratowniczych;
Ochrona przeciwpowodziowa
 Sporządzono i przekazano żądane informacje nt wielkości finansowania ochrony ludności za lata 2016-2018 oraz
planowanych w 2019 w ramach współpracy z Białostockim Obszarem Funkcjonalnym odnośnie zabezpieczenia w
środki techniczne na wypadek nadzwyczajnych zagrożeń gmin zrzeszonych w BOF.
Rejestr mieszkańców i cudzoziemców oraz działalność gospodarcza:
 zameldowanie na pobyt stały, czasowy, wymeldowania, zgłoszenia wyjazdów za granicę, meldunki obcokrajowców
–54
 sprawy dot. nadanie numeru PESEL- 9
 korekty w rejestrze wyborców
 udzielonych informacji: dane osobowe/lokalowe, zaświadczenia, dane osobowe dla szkół, statystyka ludności, – 58
 wszczętych postępowań dot. meldunku – 4,
 udział w postępowaniach meldunkowych innych organów - 1
 wydanych decyzji dot. meldunku – 1
 usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL: zrealizowanych –7, wysłanych -12
 wszczętych postępowań dot. sprzedaży alkoholu –3,
 wydanych decyzji dot. sprzedaży alkoholu-2
 przyjmowanie II raty opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu
 wpisy do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej –59
Urząd Stanu Cywilnego
 Sporządzono aktów stanu cywilnego - 29 : w tym:
aktów urodzeń – 3
aktów małżeństw –12
aktów zgonu – 14
 Wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 166 w tym:
odpisy zupełne – 11

odpisy skrócone – 144
odpisy wielojęzyczne - 11
 Migracja aktu – 196
 Wpisanie aktów zagranicznych ( urodzeń, małżeństw, zgonów) do systemu rejestrów państwowych – 4,
 Unieważnienie, sprostowania i uzupełnienia aktów stanu cywilnego – 6
 Wprowadzanie do rejestru PESEL danych o wymeldowaniu w związku ze zgonem osób posiadających numer
PESEL – 14
 Przyjęto zapewnienia od nupturientów do ślubu – 14
 Przyjęto oświadczenia o nazwiskach noszonych po zawarciu małżeństwa - 7
 Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla - 14
 Wypełniono karty statystyczne do aktów urodzeń, małżeństw i zgonów –29
 Udzielono ślubów cywilnych dla - 2
 Naniesiono przypiski na aktach stanu cywilnego – 106
 Naniesienie wzmianek dodatkowych na aktach stanu cywilnego - 28
 Usuwanie niezgodności w rejestrze PESEL – 59
 Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie,
 Prowadzono korespondencję z Sądami , Policją, PZU, ZUS-m, KRUS-m i innymi Urzędami Stanu Cywilnego oraz
osobami prywatnymi w sprawach: rentowo-emerytalnych, alimentacyjnych, rozwodowych, spadkowych,
majątkowych, paszportowych, zawarcia związku małżeńskiego, przyznania zasiłku rodzinnego, wydania dowodu
osobistego, za granicę –99
Stanowisko d.s. promocji i kontaktów z mediami Inspektor ds. promocji i kontaktów z mediami
 Prowadzenie spraw związanych z organizacjami pozarządowymi;
 Sporządzenie umów o dofinansowanie realizacji zadań publicznych w otwartym konkursie ofert na realizację
zadań gminy Łapy: w zakresie organizacji czasu wolnego mieszkańców miasta i gminy Łapy, w tym wypoczynku
dzieci i młodzieży w 2019 roku;
 Koordynowanie spraw związanych z organizacją VII Ogólnopolskiej Wystawy Makiety Modułowej „Kolej w
miniaturze – Łapy 2019”;
 Koordynowanie spraw związanych z organizacją Gali Sportu w dniu 11 czerwca 2019 r.;
 Przygotowanie, redagowanie i wprowadzanie informacji na stronę internetową www.łapy.pl;
 Opracowywanie odpowiedzi na zapytania mediów.

Referat Inwestycji
 podpisano umowę z firmą PW Izbiccy Aneta Małgorzata Izbicka ul. Supraślska 16, 16-10 Wasilków dot.
dokończenia prac związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego w Łapach;
 przekazano wykonawcy plac budowy dot. dokończenia prac związanych z utworzeniem centrum przesiadkowego
w Łapach;
 podpisano umowę na część I zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej Płonka Kościelna – PłonkaMatyski z firmą AKS – BUD Przedsiębiorstwo Drogowe Kamil Sarosiek ul. Legionowa 28 lok. 305 15-281
Białystok wyłonioną w postepowaniu przetargowym dot. „Budowy dróg rowerowych w gminie Łapy: od
skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka –
Somachy, Płonka – Matyski”;
 przekazano plac budowy umowę na część I zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej Płonka Kościelna
– Płonka-Matyski;
 podpisano umowę na część II zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej Płonka-Matyski – GąsówkaSomachy z firmą Inżynieria Lądowa Bracia Jurczuk s.c. ul. Tadeusza Rejtana 8 15-521 Zaścianki wyłonioną w
postepowaniu przetargowym dot. „Budowy dróg rowerowych w gminie Łapy: od skrzyżowania drogi wojewódzkiej
nr 681 – Płonka Kościelna – Łapy (Osse), Gąsówka – Skwarki, Gąsówka – Somachy, Płonka – Matyski”;
 przekazano plac budowy umowę na część II zadania polegającego na budowie ścieżki rowerowej Płonka-Matyski –
Gąsówka-Somachy;
 koordynacja robot budowlanych polegających na Przebudowie Placu Niepodległości w Łapach z firmą Hydros Plus
Tomasz Kulesza;
 współpraca z inspektorem nadzoru w sprawie realizacji zadania polegającego na Przebudowie Placu Niepodległości
w Łapach;
 uzgadniano projekty budowlane dot. budowy infrastruktury obcej na terenie miasta i gminy Łapy;

 współpraca z firmą MAXDROGI BIELSKO-BIAŁA D. Rakoczy, K. Skotnicka-Rakoczy s.c. w sprawie wykonania
ewidencji dróg gminnych na terenie miasta Łapy;
 opiniowano projekty organizacji ruchu na czas budowy urządzeń;
 wydawanie decyzji administracyjnych związanych z lokalizacją urządzeń obcych oraz zajęciem pasa drogowego.
 współpraca z firmą KALDO Sp. z o.o. z Niewodnicy Koryckiej oraz firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz z
Białegostoku w sprawie inwentaryzacji wykonanych prac dot. zadania pn.: Budowa budynku użyteczności na cele
kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 – etap I;
 współpraca z firmą KM Budownictwo Maciej Mokrzewski, Tomasz Kozicz s.c. z Łap
w sprawie realizacji zadania pn.: Zagospodarowanie Plaży w Uhowie, gmina Łapy;
 współpraca z firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz z Białegostoku w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji pn. „Zagospodarowanie Plaży w Uhowie, gmina Łapy”;
 współpraca z firmą KALDO Sp. z o.o. z Niewodnicy Koryckiej w sprawie realizacji zadania pn.: Budowa budynku
użyteczności na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej 8 – etap II;
 współpraca z firmą ATM Krzysztof Miklaszewicz z Białegostoku w sprawie pełnienia nadzoru inwestorskiego dla
inwestycji pn. „Budowa budynku użyteczności publicznej na cele kulturalno-edukacyjne w Łapach przy ul. Głównej
8 – Etap II”;
 współpraca z Przedsiębiorstwem Projektowania i Usług Inwestycyjnych Inwestprojekt Sp. z o.o. z Białegostoku w
sprawie realizacji zadania pn.: wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej wraz z pełnieniem
nadzoru autorskiego dla zadania: Przebudowa i rozbudowa budynku Przedszkola nr 2 w Łapach przy
ul. Cmentarnej 23 wraz z zagospodarowaniem terenu;
 współpraca z firmą KM Budownictwo w sprawie realizacji drugiego etapu prac dotyczących termomodernizacji
budynku świetlicy wiejskiej w Daniłowie Małym;
 współpraca z firmą Centrum Ogrodzeń A-Z z Bielska Podlaskiego w sprawie zakupu materiałów ogrodzeniowych
do ogrodzenia części działki o nr. geod. 43 zlokalizowanej w Łapach-Pluśniakach, gmina Łapy;
 współpraca z firmą Usługi Projektowe Kosztorysowanie Nadzory budowlane Jerzy Zawadzki z Łap w sprawie
wykonania przeglądów technicznych obiektów budowlanych będących w zasobie Gminy Łapy;
 współpraca z firmą Centrum Ogrodzeń A-Z z Bielska Podlaskiego w sprawie zakupu
i dostawy materiałów ogrodzeniowych do ogrodzenia działki o nr. geod. 68/13 zlokalizowanej w Łapach-Kołpakach;

Środki pomocowe
 Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego wniosku o płatność
/ sprawozdawczych dot. projektów pn:. „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy poprzez instalację
kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych”, „Wykonanie przebudowy
istniejącego budynku filii Świetlicy Socjoterapeutycznej „Świat w kolorach” przy ul. Letniej 1 w Łapach”,
„Utworzenie centrum przesiadkowego w Łapach (dworzec i teren PKP)”;
 Przygotowywanie danych do wniosku na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Podlaskiego
z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 w ramach Działania 5.1
Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii pt. „Redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez montaż
odnawialnych źródeł energii na obiektach użyteczności publicznej w Gminie Łapy”;
 Przygotowanie postępowania przetargowego dot. projektów: „Poprawa jakości powietrza na terenie gminy Łapy
poprzez instalację kolektorów słonecznych oraz ogniw fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych” oraz „Poprawa
jakości powietrza poprzez montaż instalacji OZE na budynku Szkoły w Płonce Kościelnej”;
 Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego Departament Rozwoju Regionalnego uzupełnień do
wniosku o płatność dot. projektu pn. Uzbrojenie terenów inwestycyjnych w Łapach
 Złożenie do Urzędu Marszałkowskiego Woj. Podlaskiego Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich wniosku o
płatność pt. Zagospodarowanie plaży w Uhowie; wypłata wnioskowanej kwoty dofinansowania
 Prowadzenie bieżącej korespondencji z Urzędem Marszałkowskim Woj. Podlaskiego w poszczególnych
Departamentach
Gospodarka odpadami:
 przyjmowanie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
-deklaracje złożone po raz pierwszy: 17
-korekty/zmiany danych w deklaracji: 169
 prowadzenie postępowań w sprawie określenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

 wezwania do złożenia pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi:0
 wezwania do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 4
 tworzenie i aktualizacja bazy danych gminnego rejestru nieruchomości objętych systemem gospodarki odpadami;
 kontrolowanie realizacji obowiązków dotyczących funkcjonowania systemu odbierania odpadów;
 kontrolowanie sposobu gromadzenia odpadów komunalnych przez mieszkańców gminy Łapy: 1 pismo dot.
nieprawidłowej segregacji odpadów;
 rejestrowanie wpłat kasowych na opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 wysyłanie zawiadomień o zmianie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: ok. 3900
Zieleń, estetyka, czystość i porządek, zwierzęta, łowiectwo, rolnictwo,

 bieżące koordynowanie odłowu psów bezdomnych oraz przyjmowanie zgłoszeń mieszkańców w sprawie
uciążliwości i zagrożeń powodowanych przez bezpańskie psy;
 bieżące sprawy związane z monitorowaniem utrzymania czystości i porządku na terenach prywatnych;
 bieżące koordynowanie utrzymywania czystości na terenach gminnych;
 wykonanie mechanicznego zamiatania jezdni dróg gminnych na terenie gminy Łapy na następujących ulicach
 rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na wykonanie poziomego oznakowania drogowego i podpisanie umowy z
firmą Road Color Adam Kościelak, Rafał Jodzis S.C;
 zlecenie dla PEC Łapy montażu dwustronnych tabliczek w ramce stalowej z oznaczeniami nazw ulic i posesji w
Łapach, Uhowie, Roszkach Wodźkach, Płonce Kościelnej;
 zlecenie dla PEC Łapy ustawienia betonowych koszy na śmiecie w mieście Łapy;
 zlecenie dla PEC na pielęgnację zieleni w mieście i gminie Łapy;
 przyjmowanie wniosków i wydawanie skierować na usługi z zakresu kastracji i sterylizacji psów i kotów;
 zlecenie dla „MaxDrogi” na sprawdzenie widoczności i dokonanie pomiaru nachylenia drogi na przejazdach
kolejowych w ciągu dróg gminnych znajdujących się w zarządzie Gminy Łapy;
 wydanie decyzji Burmistrza Łap o tymczasowym odebraniu psa i oddaniu go do Schroniska dla zwierząt Jerzy
Kubrak.
Drzewa, stosunki wodne
 wydano dwie decyzji zezwalających na usunięcia drzewa na terenie miasta i gminy Łapy;
 prowadzone są oględziny drzew ze zgłoszeń zamiaru usunięcia drzew, dokonywanych przez mieszkańców;
 trwa weryfikacja obowiązku nasadzeń drzew z lat ubiegłych;

Bieżące utrzymanie infrastruktury komunalnej, sprawy inne

 koordynacja prac związanych z bieżącą konserwacją infrastruktury;
 bieżące sprawy związane z konserwacją oświetlenia ulicznego;
 koordynacja praz związana z usługą mechanicznego profilowania dróg na terenie miasta i gminy Łapy;
Referat Nieruchomości
 wystawiono faktury za dzierżawę gruntów i najem lokali;
 przygotowano protokół oraz informację o nierozstrzygniętym przetargu na sprzedaż działki będącej własnością
Gminy Łapy, położoną przy ul. Nadnarwiańskiej, podano do wiadomości publicznej;
 przygotowano niezbędną dokumentację, w tym protokół uzgodnień, do aktu notarialnego - umowy dożywocia;
 zmieniono godziny otwarcia poczekalni w budynku dworca kolejowego, poczekalnia czynna będzie od poniedziałku
do piątku w godzinach 7-20, zmieniono dane w aplikacji stworzonej przez Urząd Transportu Kolejowego;
 zwrócono się do Wspólnoty Gruntowej Spółka „Binduga” w sprawie gruntu użytkowanego przez miasto jako
stadion i targowica;
 przygotowano i podano do publicznej wiadomości, wykaz gruntu przeznaczonego do dzierżawy, położonego w
Łupiance Starej, informacja znalazła się na stronie internetowej Urzędu BIP, na tablicy ogłoszeń oraz w biuletynie
otoprzetargi.pl;
 przygotowano projekt uchwały w sprawie przekazania nieruchomości, będącej własnością Gminy Łapy, położoną
w Łupiance Starej, w dzierżawę w trybie bezprzetargowym;

 do dzierżawców i najemców nieruchomości będących własnością Gminy Łapy, wysłano noty odsetkowe
przygotowane przez ref. Finansów, za nieterminowe wpłaty należności;
 na wniosek, wydano postanowienie o sprostowanie omyłki pisarskiej w akcie własności ziemi, wydanym w 1972 r.
przez Prezydium Powiatowej Rady Narodowej w Łapach, uprawomocniono dokument;
 Gmina Łapy, zezwoliła Wykonawcy, firmie PW Izbiccy, na dostęp do instalacji wodociągowej, znajdującej się w
budynku dworca kolejowego w Łapach i swobodne korzystanie z wody na potrzeby budowy „Utworzenie centrum
przesiadkowego w Łapach”, spisano wartości licznika, przygotowano i podpisano stosowne porozumienie w sprawie,
po zakończeniu prac zostanie wystawiona odpowiednia re-faktura;
 prowadzono bieżącą korespondencję;
 wydano 6 decyzji zatwierdzające projekt podziału działki;
 wydano 5 postanowienia opiniujących podział nieruchomości;
 wysłano 4 zawiadomienia dot. zapoznania się z zebraną dokumentacją do zatwierdzenia projektów podziału działek;
 podpisano z właścicielami porozumienia ustalające kwotę odszkodowania za przejęte na własność Gminy Łapy
działki położone w obrębie Łapy-Dębowina;
 wypłacono odszkodowania za przejęte na własność Gminy Łapy działki położone w obrębie Łapy-Dębowina;
 wszczęto postępowanie o podział nieruchomości dz. nr 625/2 położonej w Płonce Kościelnej oraz wydano zlecenie
dla geodety do przeprowadzenia czynności podziału nieruchomości;
 sporządzono i wysłano do Sądu Rejonowego II Wydział Cywilny w Białymstoku wniosek o stwierdzenie nabycia
spadku;
 przygotowano, podpisano i wywieszono ogłoszenie o:
o trzecim przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanej nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łapy,
oznaczonej numerem geodezyjnym 1251/1 o powierzchni 943 m2, położonej w Łapach przy ul. Nadnarwiańskiej
(obręb Łapy II). Przetarg odbył się 24 maja 2019 r. zakończył się wynikiem negatywnym – brak oferentów, w planie
jest ogłaszanie kolejnych przetargów na sprzedaż;
o szóstym przetarg na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem geodezyjnym 388 o pow. 1770 m 2 położoną w
Łapach przy ulicy Długiej. Przetarg odbędzie się 19 lipca 2019 r.;
o pierwszym przetargu na sprzedaż prawa własności niezabudowanych nieruchomości stanowiących własność Gminy
Łapy, położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej (obręb Łapy II), oznaczonych numerami geodezyjnym 277/49 i
277/51 o łącznej powierzchni 1151 m2 oraz 277/50 i 277/52 o łącznej powierzchni 1159 m 2;
 przygotowano projekt uchwały w sprawie:
o wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości, położonych w obrębie Uhowo, oznaczonych numerami geodezyjnymi
665/10 o powierzchni 194 m2 i 666/6 o powierzchni 59 m2;
o wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 30, o
powierzchni użytkowej 63,77 m2;
 przygotowano, podpisano i wywieszono wykazy i informację o nieruchomościach przeznaczonych do sprzedaży
obejmujący działki nr 277/49, 277/50, 277/51 i 277/52 położone przy ul. Harcerskiej w Łapach;
 przygotowano, podpisano i wysłano zlecenie dla rzeczoznawcy majątkowemu na wycenę:
o prawa użytkowania wieczystego nieruchomości położonych na terenie nowy uzbrojonej strefy ekonomicznej;
o prawa własności lokalu mieszkalnego nr 3, położonego w Łapach przy ul. gen. W. Sikorskiego 30;
 podpisano akty notarialne:
o w sprawie sprzedaży prawa własności działki nr 1556/15 o powierzchni 86 m2, położonej w Łapach przy ulicy
Kraszewskiego, z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 1549, stanowiącej własność osoby fizycznej;
o w sprawie sprzedaży lokalu mieszkalnego nr 23, położonego w Łapach przy ul. Armii Krajowej 1 o powierzchni
użytkowej 33,97 m2 dla dotychczasowego najemcy;
o w sprawie nabycia w drodze umowy dożywocia, na rzecz Gminy Łapy, samodzielnego lokalu mieszkalnego nr 24
o powierzchni użytkowej lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych 51,40 m2, położonego w budynku
wielomieszkaniowym w Łapach przy ul. Małej 15;
 przygotowano, podpisano i wysłano wniosek do IX Wydziału Ksiąg Wieczystych w Sądzie Rejonowym w
Białymstoku w sprawie założenia księgi wieczystej dla działek przejęty na rzecz Gminy Łapy;
 dokonano zmiany w kartotekach użytkowników wieczystych, które nastąpiły na skutek sprzedaży użytkowania
wieczystego;
 bieżąca obsługa interesantów w sprawach na temat nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu
oraz w drodze bezprzetargowej, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, w sprawie opłat
z tytułu użytkowania wieczystego;
 wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej właścicielom działek przyległych
do ul. W. Reymonta i Z. Nałkowskiej w Gąsówce Starej z tytułu wybudowania ulic. W pierwszym etapie zlecono
sporządzenie operatów szacunkowych dla działek przy ul. Reymonta;

 do właścicieli działek położonych przy ul. S. Żeromskiego wysłano zawiadomienia o możliwości zapoznania się ze
zgromadzoną dokumentacją w sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania ulicy;

Planowanie przestrzenne
 wydawano zaświadczenia o przeznaczeniu działek w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego,
obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy;
 wydawano zaświadczenia o zgodności z planem zamierzonego sposobu użytkowania obiektów lub ich części;
 wydawano kopie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 udzielono odpowiedzi na wnioski w sprawie zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 kontynuowano procedurę związaną ze sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łapy, zainicjowaną Uchwałą intencyjną Nr XIX/176/16 Rady Miejskiej w Łapach z
dnia 31 marca 2016 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmian, zmienioną Uchwałą Nr XXXVII/321/17 z dnia 28
września 2017 r.

Referat Finansowy
 wprowadzono potwierdzenia odbioru decyzji wymiarowych z terenu gminy;
 wydano 24 zaświadczenia o stanie majątkowym podatników;
 wprowadzono 26 zmian geodezyjnych z terenu miasta i zmiany geodezyjne z terenu gminy;
 wysłano 27 wezwań do wypełnienia przez osoby fizyczne informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od
nieruchomości;
 wydano 4 postanowienia w sprawie wznowienia postępowania podatkowego za lata 2017-2019;
 wydano 4 decyzje w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za lata 2017-2018;
 wydano 18 decyzji w sprawie zmiany wymiaru podatku od nieruchomości za 2019 rok;
 udzielono 7 odpowiedzi na zapytania z innych jednostek;
 wysłano sprawozdanie i rozliczenie dotacji otrzymanej z PUW na zabezpieczenie kwoty przypadającej producentom
rolnym z tytułu zwrotu podatku akcyzowego za okres marzec – kwiecień 2019 r.;
 przyjęto 2 deklaracje i 5 korekt deklaracji na podatek od nieruchomości osób prawnych;
 wydano 2 postanowienia odnośnie przedłużenia terminu załatwienia sprawy w podatku od nieruchomości osób
prawnych;
 wydano 3 decyzje określające wymiar podatku od nieruchomości osób prawnych;
 wydano 5 decyzji stwierdzających nadpłatę w podatku od nieruchomości od osób prawnych;
 przyjęto 1 korektę deklaracji na podatek od środków transportowych;
 wydano 2 wezwania do złożenia deklaracji na podatek od środków transportowych;
 wszczęto 4 postępowania w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych;
 wznowiono 8 postępowań w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych;
 wydano 1 decyzję zmieniającą wymiar podatku od środków transportowych;
 wydano 1 decyzję umarzającą postępowanie w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych;
 wystąpiono z 2 wnioskami o udostępnienie danych ze zbioru danych pojazdów z centralnej ewidencji pojazdów;
 wystawiono 40 upomnień na zaległości podatkowe;
 wystawiono 14 tytułów wykonawczych;
 wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach;
 wydano 8 postanowień o zarachowaniu wpłat;
 sporządzono 2 zawiadomienia do Naczelnika Urzędu Skarbowego dotyczące wygaśnięcia w całości należności
podatkowych wskutek zapłaty przez podatnika;
 sporządzono informację do Komornika Sądowego w sprawie wykazu zaległości podatkowych podatników;
 sporządzono wniosek do Urzędu Skarbowego o wydanie postanowienia w sprawie nieprzystąpienia do egzekucji;
 sporządzono 5 not księgowych dotyczących zwrotu nadpłaty podatku na konto bankowe podatnika lub
przeksięgowania na inne zobowiązania podatkowe;
 przygotowano dokumenty w spawie złożonego podania przez podatnika z prośbą o rozłożenie na raty zaległości
podatkowych;
 sporządzono decyzję w sprawie odmowy umorzenia zaległości z tytułu podatku od nieruchomości;

 przygotowano dokumentację i sporządzono wniosek do Sądu Rejonowego w Białymstoku o wpis w księgach
wieczystych zaległości podatkowych podatnika;
 dokonano bieżącej dekretacji i księgowania dochodów i wydatków budżetu, ZFŚS oraz sum depozytowych;
 dokonano bieżącej kontroli formalno-rachunkowej wpływających do referatu dokumentów księgowych oraz
terminowo uregulowano zobowiązania budżetu;
 sporządzono deklarację ZUS oraz przekazano należne składki;
 sporządzono scentralizowaną deklarację VAT-7 oraz przekazano należny podatek;
 dokonano wyliczenia zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych;
 przygotowano projekt zarządzenia w sprawie zasad rozliczania podróży służbowych pracowników Urzędu
Miejskiego w Łapach;
 przygotowano projekty zarządzeń w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych Domu Kultury w Łapach i
Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łapy;
 przygotowano projekt zarządzenia w sprawie ustalenia planu kontroli podatkowej na 2019 rok;
 przygotowano projekty uchwał i zarządzeń w zakresie zmian w budżecie oraz zmian wieloletniej prognozy
finansowej.
Jednostki organizacyjne Miasta i Gminy Łapy
Ośrodek Przedsiębiorczości w Łapach
 udzielanie wsparcia i informacji osobom planującym założenie działalności gospodarczej w przygotowaniu
wniosków i dokumentów o dofinansowanie na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wyjaśnienie zasad
związanych z założeniem i prowadzeniem działalności gospodarczej;
 udzielanie wsparcia dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie możliwości pozyskania
dofinansowania na rozwój prowadzonej działalności gospodarczej – udzielano informacji nt. możliwości skorzystania
z funduszy europejskich;
 obsługa potencjalnych inwestorów w zakresie przekazywania oferty inwestycyjnej Podstrefy Łapy i udzielanie
informacji nt. procedury uzyskania zezwolenia na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie podstrefy,
weryfikacja i aktualizacja informacji o lokalnych warunkach prowadzenia działalności w tym zwolnieniach z podatku
od nieruchomości;
 organizacja dyżuru Mobilnego Punktu Informacyjnego – specjalista ds. funduszy europejskich;
 realizacja zadania związanego w wydawaniem Gazety Łapskiej (m.in. redakcja, dystrybucja oferty Gazety Łapskiej,
obsługa reklamodawców i ogłoszeniodawców);
 realizacja bieżących spraw i zadań jednostki związanych z terenami Podstrefy Łapy, Inkubatorem
Przedsiębiorczości w Łapach, Centrum Aktywności Lokalnej, udostępnianiem sali konferencyjnej,
Miejski Ośrodek Pomocy w Łapach
 Do dnia 19 czerwca 2019 ośrodek przyznał decyzją i wypłacił następujące świadczenia:
Zasiłki stałe dla 103 osób –329.826,81zł;
Zasiłki okresowe dla 580 rodzin – 1.091.227,00zł;
Pomoc lekowa 181 osób – 75.880,32zł;
Zasiłki celowe 40 osób – 21.306,00zł;
Zasiłki celowe na zdarzenie losowe – 6 rodzina –11470,55 zł;
Opłata za schronienie osób bezdomnych - 1 osoby – 259,62zł;
Składki zdrowotne od zasiłków stałych- 92 osób – 23645,20zł;
Obiady w szkołach, przedszkolach dla 545 osób – 364.374,74zł;
Zasiłki na dożywianie - 151 osób – 62.630,00zł;
Stypendia szkolne i zasiłek szkolny –152.080,00zł;
Wydano 754 kart dużej rodziny
Dodatki mieszkaniowe – wypłacono kwotę – 334.327,07zł;liczba decyzji - 254
Dodatek energetyczny – wypłacono kwotę - 6.100,30 zł; liczba wydanych decyzji - 71
Świadczenie wychowawcze (Program Rodzina 500+) – na ogólna kwotę – 6.303.458,48zł , liczba decyzji - 202 ;

Zasiłki rodzinne wraz z dodatkami na ogólną kwotę – 1.327.026,90zł;
Zasiłki dla opiekuna –49.360,00zł;
Świadczenie rodzicielskie – 341.667,24zł;
Fundusz alimentacyjny – 185.470,00zł;
Specjalny zasiłek opiekuńczy – 164.422,21zł
Zasiłki pielęgnacyjne – 424.819,28zł
Świadczenie pielęgnacyjne – 515.740,00zł
Składki społeczne od zasiłków ZUS i KRUS) – 94238,00zł;
Składki zdrowotne od zasiłków rodzinnych –19.814,94zł;
Liczba wydanych decyzji w 2019r - 326
Opłaty za pobyt w pieczy zastępczej w miesiącu kwietniu – 147.686,00zł;
 Do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych 1osoba w
miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy w okresie sprawozdawczym korzystało 25 rodzin. Usługi świadczą
opiekunki, do których zadań należy pomoc w zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczna,
zlecona przez lekarza pielęgnacja oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Ośrodek również
świadczy specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzysta 6
osób, jedna osoba korzysta z specjalistycznych usług.
 Osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogące samodzielnie
funkcjonować w codziennym życiu kierowane są do domu pomocy społecznej. Aktualnie w domach pomocy
społecznej umieszczonych jest 18 osób: w DPS Uhowo - 7 osób, w DPS Jałówka - 6 osób, DPS Kozarze - 1 osoba,
w DPS Choroszcz – 4 osoby; od początku roku wydatkowano 342.776,00 zł.
 Wspólnie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych IMPULS - MOPS uczestniczy w realizacji Programu
Operacyjnego Pomoc Żywnościowa 2014-2020współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD),Podprogram 2018; wydano 813 skierowan do otrzymania pomocy żywnościowej; pierwsza
dostawa żywności i dystrybucja paczek żywnościowych miała miejsce w dniach 22-25.01.2019 , było to ponad 15
ton żywności o wartości 86.355 tys., w dniach 26-29.03.2019r było około 17 ton żywności o wartości 83.359 zł.W
skład paczek żywnościowych weszły produkty tj.: makaron, ryż, mleko, groszek z marchewką, fasola biała, koncentrat
pomidorowy, powidła śliwkowe, szynka wieprzowa szynka drobiowa, pasztet wieprzowy, olej rzepakowy, ser żółty,
miód, kabanosy , cukier , gołąbki. Nadal wydawane są skierowania dla osób potrzebujących, które spełniają kryteria
dochodowe tj. osoba samotna – 1402 zł, a w rodzinie 1056 zł.
28-31 maj 2019r zostało wydane około 26 ton żywności.
 Środowiskowy Dom Samopomocy otacza swoim wsparciem 44 osoby.
 Do Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach uczęszcza 33 dzieci, a do Filii w Łapach Osse - 15 dzieci.
 Do Dziennego Domu SENIOR + aktualnie zapisanych jest 33 seniorów.
Biblioteka Publiczna
W związku z przeprowadzką do tymczasowego budynku BPMiG Łapy była czynna dla użytkowników od 06 maja.
Zbiory
 W maju 2019 roku do biblioteki wpłynęło łącznie 114 książek na kwotę 2886,47 zł (słownie: dwa tysiące osiemset
osiemdziesiąt sześć złotych 47/100). Ze środków własnych zakupiono 91 książek na kwotę 2530,11 zł., 23 książki na
kwotę 356,36 zł to dary od czytelników. Wpłynęło 87 jednostek zbiorów specjalnych na kwotę 1109,97 zł: ze środków
własnych kupiono 3 filmy DVD na kwotę 86,97 zł., dary od czytelników to 84 audiobooki i filmy na kwotę 1023,00
zł. Zbiory były opracowane formalnie i rzeczowo. Systematycznie poprawiano i uzupełniano opisy biblioteczne w
katalogu komputerowym biblioteki w związku z nowym programem MAK+. Skanowano, opracowano i
wprowadzano do bazy dokumenty życia społecznego. Systematycznie spisywano książki na ubytki - spisano 1620
woluminów.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 139 czytelników (od każdego nowego roku rejestruje się czytelników od początku = czytelnikiem
jest ten, kto wypożyczył, co najmniej 1 książkę w roku kalendarzowym) i 5 użytkowników (użytkownikiem biblioteki
jest osoba, która nie wypożycza do domu zbiorów bibliotecznych, ale korzysta na miejscu ze zbiorów czytelni bądź
ze stanowisk internetowych).
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 1788 osób. Wypożyczono na zewnątrz 3826 książek, 554 czasopism, 22 egz. zbiorów
audiowizualnych. Na miejscu udostępniono 337 książek, skorzystano z 760 egz. czasopism. Ze stanowisk
internetowych skorzystało 181 osób. Udzielono 567 informacji, w tym 75 informacji elektronicznych.
Prace popularyzatorskie

• Przygotowano i urządzono 3 wystawy dotyczące rocznic literackich i historycznych, 1 fotogazetkę.
Biblioteka w przedszkolu
• Cykliczne, cotygodniowe spotkania bibliotekarza z dziećmi w przedszkolu w Daniłowie Dużym (Tydzień Bibliotek
- spotkanie z biblioterapeutą panią Małgorzatą Roszkowską – zajęcia z biblioterapii na podstawie bajki pt. „Kłopot
Leona”, zajęcia literackie pt. „Wybieram wiersz dla mojej mamy”, konkurs recytatorski pt. „Wiersz dla mojej mamy”,
konkurs plastyczny pt. „Laurka dla mojej mamy”, 3 spotkania w ramach „Głośnego czytania”). W spotkaniach
uczestniczyło łącznie 167 osób (średnio 24 osoby w każdym ze spotkań).
Tydzień Bibliotek pod hasłem: „#biblioteka” 8-15 maja
08.05 – 15.05 W ramach Tygodnia Bibliotek w FB w Uhowie odbyły się następujące zajęcia: „Recenzja ulubionej
książki” - konkurs czytelniczy (3 osoby), „Dzieciaki w bibliotece” – spotkanie w bibliotece z dziećmi z oddziału
przedszkolnego i z kl.”0” (38 osób) , „Nocowanie w bibliotece” – spotkanie dla młodzieży (15 osób), „Spacer z
książką regionalną” (6 osób) – spotkanie dla dorosłych, „Światło i cień” – zajęcia dla dzieci kl. II (9 osób) , „Zawód
bibliotekarz” - lekcja biblioteczna dla dzieci ze szkolnej świetlicy (24 osoby).
13.05 – podsumowanie konkursów - „Dzienniczek ciekawej książki”, „Mój ulubiony autor, moja ulubiona książka”
(FB Płonka Kościelna - 13 osób)
Dyskusyjne Kluby Książki
28.05 - dyskusja nad książką Małgorzaty Szejnert pt. „Usypać góry. Historie z Polesia” (FB Uhowo – 6 osób)
30.05 – dyskusja nad książką Bogny Ziembickiej pt. „Droga do Różan” (Łapy – 5 osób)
Projekty
Projekt „Teatr Cieni Szansą na Sukces” z Programu „Równać Szanse” (FB Uhowo)
15.05 – spotkanie grupy projektowej – monitoring – 10 osób
17.05 – spotkanie grupy projektowej – warsztaty, praca nad scenariuszem – 5 osób
27.05 – spotkanie grupy projektowej – warsztaty, tworzenie rekwizytów do spektaklu – 7 osób
31.05 – spotkanie grupy projektowej – warsztaty, próby spektaklu – 13 osób
01.05 - 31.05 - „Czytak Plus” - udźwiękowiony odtwarzacz książek mówionych dla osób niewidomych i
słabowidzących (Wypożyczalnia dla Dorosłych - 1 osoba wypożyczyła urządzenie i wysłuchała 30 książek).
Inne
01.05 - 31.05 – głośne czytanie książek dla uczniów SP w Uhowie (Wachowiak J. - „Opowiastki dla małych uszu”,
Ellis A.– „Przerażony pies”, Nowak E. – „Apollo 11”). Ogółem 4 spotkania, 65 uczestników.
01.05 - 31.05 - „Zabawy z książką” – cotygodniowe zajęcia dla dzieci w różnym wieku (FB Uhowo – 3 spotkania,
17 osób).
15.05 – „Piknik literacki – czyli pogubione literki w trawie” (FB Płonka Kościelna - 32 osoby)
28.05 – Spotkanie z Iwoną Jaźwińską pt.: „Żołnierz, poeta, czasu kurz…- o poezji II wojny światowej” (FB Płonka
Kościelna - 50 osób)
30.05 – „Planszówki” – spotkanie miłośników scrabble na rozgrywkach gier planszowych (Łapy - 6 osób)
31.05 –„Odkrywamy Łapy na nowo – rozmowy o historii”. Spotkanie seniorów z Sybirakiem, świadkiem historii
Włodzimierzem Kostro” (Łapy - 15 osób)
Dom Kultury w Łapach

28 maja w Domu Kultury w Łapach odbyły się eliminacje gminne Konkursu Recytatorskiego dla
przedszkolaków „O złotą różdżkę dobrej wróżki”. Do eliminacji przystąpiło 44 przedszkolaków. Przed komisją
artystyczną uczestnicy prezentowali swoje umiejętności recytatorskie oraz aktorskie, recytując po jednym
utworze. Komisja w składzie: Adam Karasiewicz, Małgorzata Roszkowska i Marcin Tracikowski nagrodziła
następujących wykonawców: I miejsce – Szymon Żur i Maria Łapińska, II miejsce – Aleksandra Kurzyna, III
miejsce – Zofia Cimoch. Przyznano także wyróżnienia młodym wykonawcom: Julii Łapińskiej, Amelii Łapińskiej,
Poli Kubajewskiej, Alicji Jasińskiej, Aleksandrze Lewandowskiej, Oliwii Kowalewskiej, Natalii Roszkowskiej,
Mai Galent, Emili Łupińskiej i Amelii Łodko. Jury postanowiło, że Szymon Żur i Maria Łapińska będą
reprezentowali naszą gminę podczas finału eliminacji wojewódzkich 7 czerwca w WOAK-u w Białymstoku.

W dniach 11 i 13 czerwca dzieci i młodzież z Pracowni Plastycznej Domu Kultury w Łapach, wzięły
udział w wyjazdowych warsztatach plastycznych. Odbyły się one w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej „Ziołowy
Zakątek” w Korycinach. Pierwszym etapem był spacer po ogrodzie botanicznym, okraszony opowieściami o
leczniczych właściwościach rosnących w nim roślin. Rosarium oraz zabytkowy, XVII-wieczny drewniany kościół
wraz z plebanią i dzwonnicą, pracownia ceramiczna, gdzie można dokładnie zobaczyć, na czym polega proces
tworzenia w glinie to następne atrakcje. Każdy uczestnik miał też okazję zmierzyć się z kołem garncarskim i
wykonać własny wazonik. Podczas wyjazdu odbyły się również warsztaty plastyczne w plenerze. Młodzi artyści,
zainspirowani malowniczą scenerią Ziołowego Zakątka, stworzyli prace, na których przedstawili elementy
korycińskiego krajobrazu. Wyjazd zakończył się ogniskiem i wspólnym pieczeniem kiełbasek.


14 czerwca, zgodnie z wieloletnią tradycją, uczestnicy trzech działających w Domu Kultury w Łapach
pracowni: plastycznej, modelarskiej oraz malarstwa i rysunku, podsumowali sezon artystyczny podczas otwarcia
wspólnej wystawy. Zaprezentowane zostały na niej prace zarówno dzieci i młodzieży, jak i dorosłych.
Odwiedzający mieli okazję podziwiać ciekawe modele latające czy pływające oraz rozmaite techniki malarskie.
Pracownię plastyczną prowadzą panie Ewa Stranc i Małgorzata Roszkowska, opiekunem pracowni malarstwa i
rysunku jest pan Dariusz Gumowski, zaś pieczę nad pracownią modelarstwa sprawuje pan Krzysztof Falkowski.

W dniach 8-9 czerwca odbyła się VII Ogólnopolska Wystawa Makiety Modułowej „Kolej w
miniaturze”, która otwierała święto miasta. Dom Kultury był współorganizatorem.

16 czerwca na stadionie OKF w Łapach odbył się z okazji Dni Łap. Koncert Haliny Mlynkovej
zgromadził prawdziwe tłumy. Publiczność znakomicie bawiła się też przy muzyce Exaited i Side off Band. Było
wesoło i dowcipnie za sprawą show z komendantem, czyli aktorem Andrzejem Zaborskim. Na scenie mogliśmy
podziwiać również naszych łapskich artystów. Swoje taneczne umiejętności zaprezentował zespól Flejwunia Kids.
Muzycznie uświetniły imprezę dzieci i młodzież z Ogniska Muzycznego oraz chór Łapskie Nutki. Na niedzielnym
festynie nie zabrakło konkursów i atrakcji dla najmłodszych mieszkańców. Po raz pierwszy w tym roku odbyły
się zawody wędkarskie dla dzieci na uporządkowanym stawie przy stadionie miejskim. Mieszkańcy podczas
festynu mogli także skorzystać z porad zdrowotnych i bezpłatnych badań oferowanych przez personel szpitala
powiatowego w Łapach. Na miejscu obecna była m.in. dietetyczka. Przy okazji dobrej zabawy wszyscy chętni,
aby nieść pomoc innym, mieli możliwość zarejestrowania się w bazie potencjalnych dawców szpiku kostnego.
Akcję na stadionie miejskim w Łapach przeprowadziło ogólnopolskie stowarzyszenie, Ochotnicza Straż Pożarna
Grupa Ratownictwa Specjalistycznego Strażacy Wspólnie Przeciw Białaczce. Tego niedzielnego dnia
najważniejsza była jednak dobra zabawa.

18 czerwca na stadionie OKF w Łapach odbyły się X Łapskie zawody sportowe osób niepełnosprawnych
SZANSA NA START. Dom Kultury był współorganizatorem.

19 czerwca 2019 r., o godzina 17:00 w budynek Gimnazjum przy ul. Matejki 19. Dom Kultury w Łapach
zaprasza na prezentacje uczestników ogniska muzycznego. Wystąpi 42 młodych artystów.

22 czerwca 2019 r. na plaży w Uhowie odbędzie Piknik Rodzinny “Hej Sobótka 2019”. Impreza odbywa
się cyklicznie już po raz 51. Jest to więc najstarsza impreza w regionie. Również jedyna impreza w regionie, gdzie
kultywowane są najstarsze tradycje słowiańskie.

Ośrodek Kultury Fizycznej
Sprawy organizacyjne
• współdziałanie ze stowarzyszeniami sportowymi: Pogoń, Petrus, UKS Narew, UKS Łapa, ŁTR, Fundacją
,,Zwycięzca,, Biegam bo Lubię oraz jednostkami organizacyjnymi i wszystkimi szkołami rożnych szczebli z terenu
gminy;
• stała współpraca z Sądem Rejonowym w Białymstoku ( wydz. ds. Wykonywania Orzeczeń w Sprawach Karnych);
• przygotowanie i przeprowadzenie Biegu Zimowego z cyklu Cztery Pory Roku
• przeprowadzenie Turnieju Tenisa Stołowego na zajęciach popołudniowych kat. open
• przygotowanie zajęć dla dzieci i młodzieży w okresie ferii zimowych 2019
• przygotowanie i przeprowadzenie Halowych Zawodów Lekkoatletycznych dla klas IV-VI szkół podstawowych (23
lutego) oraz klas VII-VIII i III klasa Gimnazjum (02 marca)
• przygotowanie i przeprowadzenie Halowej Ligi Piłki Nożnej ; uroczystego finału i zakończenia
• przygotowanie i uruchomienie elektronicznych zapisów na Bieg Kikolskiego
• przygotowanie Biegu Ulicznym im. Kikolskiego (zamówienie oraz zakup nagród , zbieranie zgłoszeń , rozsyłanie
informacji promocyjnych oraz zaproszeń)

• sędziowanie oraz pomoc w przygotowaniu turnieju koszykówki Łapa Cup 2019
• przygotowanie i przeprowadzenie Turnieju Wielkanocnego Tenisa Stołowego Decathlon Cup
• przygotowanie i przeprowadzenie Biegu Ulicznym im. Kikolskiego (sporządzenie komunikatu końcowego) (27
kwietnia )
• przygotowanie i przeprowadzenie Biegu Wiosennego z cyklu Cztery Pory Roku (12 maja)
• przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Matki (dla mam z łapskich przedszkoli)(24 maja)
• przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Matki
• przygotowanie i przeprowadzenie Dnia Dziecka
• przygotowanie i udział w festynie ,,Dni Łap”
• przygotowanie i pomoc w przeprowadzenie Spartakiady Wojewódzkiej Osób Niepełnosprawnych

Zajęcia sportowe i rekreacyjne:
• piłkarskie Przedszkole – dzieci 6/9 lat – SP 1 - 2 razy tydzień
• zajęcia tenisa stołowego: wtorki i czwartki SP 1 godz. 18.30

15 osób.
20 osób

• zajęcia rekreacyjne z piłki siatkowej w środy godz. 17.15 w SP w Uhowie
• rozgrywki Halowej Ligi Piłki Nożnej (piątek) ZSM Łapy
• sędziowanie turniejów Koszykówki
• wyjazdy na basen (czwartki) do Wysokiego Mazowieckiego
• wypożyczanie bezpłatne łyżew w ramach istniejącego lodowiska (okres zimowy)
• zajęcia treningowe - piłkarskie dla różnych grup wiekowych na kompleksie Orlik 2012
• piłkarskie Przedszkole – dzieci 6/9 lat – Orlik - 2 razy tydzień 15 osób.
Wykonane prace gospodarcze:
• prace konserwacyjne i gospodarcze związane z utrzymaniem należytego porządku i estetyki na terenie obiektów
stadionu w Łapach, Orlika 2012
• odśnieżanie dojazdu do stadionu, pieszych tras dla maszerujących po stadionie
• naprawa ogrodzenia na Orliku
• naprawa całej szalówki okalającej budynki orlika (odpadnięte deski na skutek zastosowanie niewłaściwych wkrętów
przez firmę budującą Orlik
•
•
•
•
•
•

przegląd sprzętu koszącego ; zakup materiałów eksploatacyjnych
co tygodniowe koszenie wszystkich terenów zielonych na Stadionie Miejskim oraz na Orliku
przygotowanie boisk do poszczególnych meczów (wyznaczanie linii)
czyszczenie i malowanie ogrodzenia przy trybunach na Stadionie Miejskim
malowanie podestów na Basenach w Płonce Kościelnej
rozstawienie konstrukcji Basenów w Płonce Kościelnej

• sprzątanie oraz koszenie trawników przed główną bramą wjazdową oraz wzdłuż
• bieżące naprawy
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych
 Szkołom podstawowym została przyzna I transza dotacji na wyposażenie w podręczniki, materiały edukacyjne i
materiały ćwiczeniowe w 2019 r. w wysokości 96 934 zł;

 Została podpisana umowa z Wojewodą Podlaskim o udzieleniu wsparcia finansowego w wysokości 54 000 zł dla
Żłobka w Łapach w zakresie określonym w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku
do lat 3 „MALUCH+” 2019;
 Gmina Łapy otrzymała 64 280 zł dla Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach jako wsparcie finansowe na realizację
zadania w ramach Modułu 3 wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” w latach 2019-2023 na
doposażenie i poprawę standardu obecnie funkcjonującej stołówki szkolnej.

Dodatkowe informacje (kalendarium Burmistrza)
 28.05.2019 – podpisanie umowy na organizacje robót publicznych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Białymstoku;
 29.05.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą na dokończenie prac związanych z ,,Budową Centrum
przesiadkowego w Łapach’’;
 30.05.2019 – spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim z dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego;
 31.05.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej na trasie Płonka Matyski- Gąsówka
Somachy;
 03.06.2019 – udział w obchodach 100 rocznicy powstania Wojskowej Komendy Uzupełnień w Białymstoku;
 5.06.2019 – spotkanie z inwestorem;
 06.06.2019 – udział w Potańcówce pod Gwiazdami zorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy w Łapach;
 08.06.2019 – udział w VII Ogólnopolskiej Wystawie Makiety Modułowej „Kolej w miniaturze”;
 10.06.2019 – udział w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia N.A.R.E.W;
 11.06.2019 – udział w Gali Sportu 2019;
 12.06.2019 – podpisanie umowy z wykonawcą na budowę ścieżki rowerowej na odcinku Płonka Kościelna – Płonka
Matyski;
 13.06.2019 – udział w konferencji: Dobra Energia - Pozytywne Relacje- Czyste Środowisko- Szczęśliwy Człowiek
zorganizowaną przez Stowarzyszenie Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego;
 15.06.2019 – udział w obchodach 20-lecia Świetlicy Socjoterapeutycznej w Łapach;
 16.06.2019 – udział w obchodach Dni Łap – Festyn;
 17.06.2019 – udział w akcji Senior na Drodze;
 18.06.2019 – udział w Łapskich Zawodach Osób Niepełnosprawnych- Szansa na Start;
 19.06.2019 - udział w zakończeniu roku szkolnego 2018/2019 w placówkach oświatowych: Szkoła Podstawowa w
Łupiance Starej, Szkoła Podstawowa Nr 1 w Łapach, Gimnazjum nr 1 w Łapach;
 21-25.06.2019 – udział w uroczystościach w Wunsiedel – Dzień Miast Partnerskich

Krzysztof Gołaszewski
Burmistrz Łap
Łapy 26.06.2019

