SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 27.04.2009 r. – 29.05.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
I. Zarządzenia
 W sprawie służby przygotowawczej.
 W sprawie regulaminu wynagradzania.
 W sprawie ogłoszenia konkursu na najczystsze sołectwo.
 W sprawie ogłoszenia konkursu na produkt lokalny.
 W sprawie harmonogramu dochodów i wydatków budżetu Gminy Łapy na 2009 r.
 W sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu
Europejskiego.
 W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Kwalifikacja wojskowa (dawny pobór)
Przeprowadzono kwalifikację wojskową rocznika podstawowego oraz roczników starszych
- obecnie trwa uzgadnianie danych z innymi jednostkami samorządowymi. Kwalifikacja w
bieżącym roku była prowadzona przez okres 2 tygodni w Białymstoku.
Szkolenia
 Przygotowywane jest szkolenie obronne (termin 2009-06-03) z zakresu podwyższania
gotowości obronnej oraz w przypadku wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych -72 godzinny
brak energii elektrycznej.
 Przygotowywane jest ćwiczenie obronne „Powiat białostocki 2009”, w którym gmina jest
jednym z uczestników ćwiczenia powiatowego.
 Skierowano na przeszkolenie do Międzywojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr w
Białymstoku komendanta drużyny ratownictwa komunalnego oraz komendanta drużyny
likwidacji skażeń.
 Pracownik ds. obronnych uczestniczył w szkoleniu doskonalącym zorganizowanym przez
MOSOC Białystok o tematyce zadań obronnych.
 Pracownicy gminy uczestniczyli w treningu gotowości na wypadek zdarzenia
kryzysowego oraz treningach radiofonicznych.
 Prowadzone są dwa postępowania sprawdzające mające na celu dopuszczenie
pracowników Urzędu do dostępu do informacji niejawnych.
Z zakresu logistyki OC
 Pozytywnie została zakończona sprawa likwidacji i zdjęcia budowli ochronnej znajdującej
się obok dworca ze stanu budowli ochronnych rejestru Wojewody, co ułatwi sprzedaż
działki gminnej.
 Otrzymano oprogramowanie do Systemu Ostrzegania i Alarmowania w ramach
wojewódzkiego systemu gotowości.
Z zakresu ochrony ppoż.
 Centrum Kształcenia na odległość zorganizowane w Uhowie we współdziałaniu z
jednostką OSP przedłużyło zawartą umowę o współpracy z Optolandem - partnerem EFS,
Centrum działa w systemie całotygodniowym.
 Prowadzone są rozmowy dotyczące dalszego dofinansowania Centrum Kształcenia z EFS
(Europejskiego Funduszu Społecznego), wysłano wnioski o dofinansowanie.
 Przeprowadzona została kontrola jednostek typu S przez KM PSP Białystok oraz
Komendanta Gminnego OSP i inspektora UM Łapy - wynik pozytywny zarówno w
zakresie gotowości jak też utrzymania sprzętu i wyposażenia strażackiego.
 Zostały zorganizowane obchody Dnia Strażaka w Łapach oraz Uhowie.



Prowadzone są badania okresowe strażaków ochotników na okoliczność możliwości
prowadzenia przez nich działań ratowniczych.
 Przebadano i dopuszczono do kierowania pojazdami 4 strażaków ochotników (po 2
osoby w OSP Łapy-Dębowina i OSP Płonka Kościelna).
 Wprowadzono do podziału bojowego samochód pożarniczy Jelcz w OSP Płonka
Kościelna, trwa procedura wprowadzenia samochodu Star A-29 OSP Łapy-Dębowina.
 W końcowym etapie realizacji jest sprawa przekazania łodzi płaskodennej z silnikiem i
osprzętem dla potrzeb OSP Łapy z Komendy Wojewódzkiej PSP.
 Trwa ubezpieczanie strażaków-ratowników z jednostek typu S w pełnym zakresie (typu
II), pozostali są ubezpieczani w wariancie I.
 Ubezpieczono sprzęt samochodowy w jednostkach OSP - przedłużenie ubezpieczenia wg
wyniku przetargu.
 Trwają przygotowania do zawodów międzygminnych w Turośni Kościelnej.
Planowanie
Rozpoczęto aktualizację „Planu operacyjnego gminy” oraz kart realizacji zadań wg
wytycznych Wojewody Podlaskiego.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Spotkania autorskie
 W kwietniu 2009 roku do biblioteki wpłynęły ogółem 102 książki na kwotę 1 334,39 zł, z
tego: z zakupu (środki samorządowe) 44 wol. na kwotę 863, 89 zł, dary – 23 wol. na
kwotę 290 zł, przekazanych z CEN - 35 wol. na kwotę 180,50 zł. Zbiory wzbogaciły się o
3 płyty CD na łączną kwotę 55 zł, z tego 2 jako dar. Wpływy zostały opracowane
formalnie i rzeczowo. Prowadzono także meliorację katalogów. Rozpoczęto nanoszenie
ubytków na arkusze w związku z planowanym skontrum (inwentaryzacji księgozbioru) w
Wypożyczalni dla Dorosłych.
Czytelnicy
 Zarejestrowano 275 nowych czytelników.
Udostępnianie
 Biblioteki odwiedziło 3286 osób. Wypożyczono do domu 6524 vol. Udostępniono na
miejscu 689 książek. Wypożyczono 540 czasopism, 37 egz. zbiorów specjalnych, 6
czasopism oprawnych do domu. Z 1274 czasopism, 70 czasopism oprawnych, 31 egz.
zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali na miejscu. Funkcjonowały 2 Punkty Książki
Mówionej. Ze stanowisk internetowych skorzystało 637 osób. Udzielono 1892 informacji,
w tym: 1162 informacji bibliotecznych, 87 informacji bibliograficznych, 437 informacji
rzeczowych, 118 informacji tekstowych, 88 informacji elektronicznych.
Prace popularyzacyjne
 Przygotowano i urządzono: 8wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 5
fotogazetek, 4 gazetki, 2 lekcja biblioteczna, 2 głośne czytanie, 8 spotkań z uczestnikami
2 kół bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Daniłowie. W kwietniu odbyły się 4
spotkania ph. „Przedszkolak w bibliotece”.
 2009-04-02 – wystawa „Rocznica śmierci Jana Pawła II”(FB Uhowo).
 2009-04-04 - wystawa „Wesołych Świąt Wielkanocnych.”
 2009-04-15– Ogłoszono konkurs „Moja biblioteka” (dla uczniów Szkoły Podstawowej w
Uhowie).
 2009-04-22 – bibliotekarka z Filii Bibliotecznej w Uhowie została nagrodzona
„Dyplomem Srebrnej Róży” przyznawanej przez Książnicę Podlaską.
 2009-04-24– wystawa „ Malownicze krajobrazy Podlasia” (wystawa pokonkursowa).
Dyskusyjny Klub Książki
 2009-04-02 - odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (11
osób).
 2009-04-30- odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką „18 sekund” G.
Shumana (6 osób).
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Komputerowy Kurs dla Dorosłych
 Zorganizowano i przeprowadzono:
- 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu (jedno spotkanie - 12 osób +
wolontariusze + prac. biblioteki)
 2009-04-23 – spotkanie szkoleniowe dla wolontariuszy.
Konkurs
 2009-04-24 - rozstrzygnięcie konkursu „Moje korzenie – moja tożsamość”(25 osób).
Lekcje z przedsiębiorczości
 2009-04-28 - zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” z Panią
Magdaleną Wądołowską. Wzięli w nim udział uczniowie klas pierwszych z Zespołu Szkół
Mechanicznych w Łapach (uczestniczyło 37 osób).
Projekty
 Działania związane z realizacją projektu „Walory środowiska naszą szansą”(FB Uhowo):
 2009-04-16 – „Nitką malowane” – spotkanie młodzieży z Z. Puchalskim w jego pracowni
hafciarskiej.
 2009-04-24 – wycieczka do gospodarstw agroturystycznych w Wólce Waniewskiej.
 2009-04-29 – spotkanie beneficjentów, drukowanie fotografii.
 2009-04-29 – „Działania związane z realizacją projektu” – wystawa.
Projekt „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej” (Oddział dla Dzieci)
 2009-04-08 - dzieci z „Przedszkolaka w bibliotece” oraz Przedszkola nr 1 zapoznały się
ze zwyczajami i obrzędami wielkanocnymi związanymi z Podlasiem (28 osób).
Budownictwo
 W związku z wniesionymi odwołaniami przez strony postępowania przesłano do
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Białymstoku akta sprawy (wraz z
odpowiedzią na zarzuty) dotyczące wydanej przez Burmistrza Łap decyzji o warunkach
zabudowy dla inwestycji polegającej na realizacji zespołu zabudowy mieszkaniowej
wielorodzinnej z usługami, parkingami i garażami oraz rozbiórką istniejącej hali
sportowej na działkach nr 172/12, 172/14, 172/15 i 172/16 położonych w Białymstoku
przy ul. Świętokrzyskiej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i obsługą
komunikacyjną. Inwestor – Przedsiębiorstwo Budowlane JAZ-BUD S.A.
 Kontynuowano postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie stacji paliw płynnych, zlokalizowanej na działce nr 1097 położonej w
Łapach przy ul. Sikorskiego. Inwestor – PKN Orlen S.A.
 Kontynuowano postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na
budowie kontenerowej wytwórni emulsji asfaltowych oraz wytwórni mas bitumicznych z
zasiekami na kruszywo wraz z utwardzonymi nawierzchniami i niezbędną infrastrukturą
techniczną, planowanymi do realizacji na działkach nr 277/17, 277/19, 277/21, 277/23,
277/25, 277/27, 277/14, 277/35 i 277/37 położonych w Łapach przy ul. Harcerskiej.
Inwestor – POLDIM S.A.
 Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy.
 Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy.
 Kontynuowano prace nad sporządzeniem trzech niżej wymienionych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, obejmujących:
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i
Łapy-Dębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy (pomiędzy cukrownią a w/w
wsiami) na cele przemysłowo – gospodarcze, usługowe i mieszkalne,
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Uhowo wzdłuż
drogi wojewódzkiej Nr 682, na cele przemysłowo – gospodarcze i usługowe,
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- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 681 (strona południowa), na cele przemysłowo –
gospodarcze, usługowe i mieszkaniowe.
Wydawano opinie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łapy oraz kopie wypisów i wyrysów z obowiązujących
planów miejscowych oraz ze studium.

Biuro Rady Miejskiej
 Przesłanie podjętych 13 uchwał do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a
uchwał finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
 Przekazanie do poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek
gminnych uchwał, które ich dotyczyły.
 Zwołanie i przygotowanie posiedzenia komisji: Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki
Żywnościowej, Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz Finansowo-Gospodarczej.
 Obsługa ww. komisji i sporządzenie protokołów z posiedzeń.
 Ustalenie porządku obrad sesji, która odbędzie się 29 maja2009 r.
 Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym.
 Zawiadomienie sołtysów, dyrektorów jednostek gminnych, lokalnej prasy o terminie i
porządku obrad XXXVIII sesji w dniu 29 maja 2009 r.
 Załatwianie spraw bieżących Rady Miejskiej i Komisji.
 Sporządzenie harmonogramu wykonania uchwał podjętych przez Radę.
Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
 8 maja o godz. 17.30 w Sali Domu Kultury w Łapach odbył się XXII Mały Konkurs
Recytatorski „Baje, Bajki, Bajeczki...”. Wzięło w nim udział 32 uczniów ze szkół
podstawowych.
 8 maja w Sali Kina DK odbyło się spotkanie z przedsiębiorcami zorganizowane przez
Urząd Miejski. Jego tematem było pokazanie możliwościom rozwoju przedsiębiorczości
na terenie gminy Łapy z wykorzystaniem dofinansowania ze środków pozabudżetowych
(w tym unijnych).
 9 maja na strażackim placu przy ulicy Sikorskiego zgodnie z tradycją łapscy strażacy z
okazji swego święta (św. Floriana) gościli dzieci z Domu Dziecka w Krasnem.
 9 maja w ogólnopolskiej akcji "Polska Biega" brały też udział Łapy. Bieg zorganizował
Ośrodek Kultury Fizycznej. Dom Kultury był współorganizatorem (zapewniał część
artystyczną).
 13 maja, w 92 rocznicę objawień fatimskich i 28 lat po zamachu na Jana Pawła II, w
Łapach gościł Pociąg Papieski. Wjechał na peron 1 o godzinie 9:05. Tym razem Pociąg
Papieski odwiedził Białystok, przejechał na trasie Białystok - Łapy, Białystok - Sokółka a
także na trasie Białystok - Grajewo - Ełk. Kilkugodzinne postoje miał na stacjach:
Białystok, Łapy, Sokółka, Grajewo i Ełk. Wizyta w Łapach mogła się odbyć dzięki
pomocy Urzędu Miejskiego.
 17 maja w Domu Kultury odbyło się otwarcie fotografii łapianina Adama Guzowskiego.
Kilka tygodni temu wziął on udział w podróży do Czarnobyla. Poza zdjęciami autor
fotografii przygotował pokaz slajdów, który przypomniał lub niektórym przybliżył
zdarzenia z 26 kwietnia 1986 roku, a także to, co działo się później.
 27 maja w kościele pw. św. Piotra i Pawła w Łapach odbędą się uroczyste obchody 65
rocznicy wielkiej wywózki niemieckiej w 1944 roku:
godz. 17.30.
- występ łapskiego chóru kameralnego
- odczytanie listy osób wywiezionych
godz. 18.00
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- uroczysta Msza Święta w intencji osób zatrzymanych i wywiezionych 27 maja 1944
roku z Łap przez okupacyjne władze niemieckie.
29 maja w Domu Kultury w Łapach odbędzie się Konkurs Recytatorski dla
Przedszkolaków „O złotą różdżkę Dobrej Wróżki”.
31 maja o godz.13.00 w parku przed DK Łapy odbędą się prezentacje artystyczne szkół i
przedszkoli Gminy Łapy „TALENTY”. Jest to impreza zorganizowana z okazji Dnia
Dziecka.

Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
 Urodzenia- 26, zgony- 22, małżeństwa- 20, pobyty czasowe-17, zameldowanie na pobyt
stały- 4, przemeldowania- 17, wymeldowania- 8, nadanie numeru PESEL-29, udzielonych
informacji- 104, decyzje o wymeldowaniu- 5, inne- 1582 (poprawianie aktów urodzeń,
adresów stałych, aktów stanu cywilnego, nazwisk, rejestracja pobytu czasowego poza
LBD, uzupełnianie adresów czasowych i adresów stałych, uzupełnianie obowiązku
wojskowego, uzupełnianie poprzednich stanów cywilnych, wymeldowanie z pobytu
stałego bez potwierdzenia zameldowania, zmiana nazwiska, zmiana rodzaju pobytu przy
zakończeniu pobytu czasowego, kopiowanie plików i zmian do CBD i TBD,
wyprowadzanie zmian do CBD i TBD)- liczba ta wynika z wydruku - Statystyka
Rejestracji Zdarzeń w Ewidencji
Dowody
 Złożonych wniosków - 108, wydanych dowodów - 102, przyjętych dowodów - 106,
anulowanych dowodów - 73, wydano kopert dowodowych- 15, założono kopert
dowodowych- 44, otrzymano kopert dowodowych- 9, udzielonych informacji - 48,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych- 8, sprawdzonych kopert
dowodowych- 46
Gospodarka finansowo-budżetowa
za okres 25.04.2009 r. - 29.05.2009 r.
W zakresie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego (miasto i gmina):
 Wydano 121 decyzji zmieniających wysokość podatku (osoby fizyczne).
 Dokonano 107 przypisów podatku od nieruchomości.
 Wysłano 6 informacji w sprawie podatku od nieruchomości do wypełnienia i złożenia w
tut. urzędzie celem naliczenia podatku od nieruchomości (osoby fizyczne).
 Wydano 2 decyzje odraczające podatek od nieruchomości osób fizycznych.
 Wycofano 3 tytuły wykonawcze z powodu opłacenia zaległości podatkowej.
 Wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (1 gmina, 1 miasto).
 Wysłano do komornika 4 wykazy zaległości podatników w związku z licytacją
komorniczą.
 Wydano 3 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (gmina).
 Wysłano 24 upomnienia do zapłaty zaległości podatkowych.
 Przygotowano kwitariusze przychodowe na drugą ratę podatku dla 25 sołectw.
 Rozliczono inkaso sołtysów – II rata podatku na 2009 rok.
 Udzielono 3 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, PUW Białystok.
 Wprowadzono 165 zmian geodezyjnych (120 zmian miasto, 45 zmian gmina).
 Wydano 79 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników (w tym 73 zaświadczenia o
stanie majątkowym podatników podatku rolnego).
 Wydano decyzję w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów.
 Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia podatku od nieruchomości (osoby
prawne).
 Wydano 2 postanowienia odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
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Wydano decyzję odmowną w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości (osoby
prawne).
 Przyjęto 4 korekty deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych.
 Wysłano 3 postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości
osób prawnych.
 Przygotowano 3 tytuły wykonawcze do US wraz z wnioskami o wpis w księdze
wieczystej nieruchomości dot. niezapłaconych należności podatkowych osób prawnych.
W zakresie podatku od środków transportowych:
 Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego.
 Przyjęto i wprowadzono do ewidencji deklaracje dot. podatku od środków transportowych
osób fizycznych i prawnych.
 Sporządzono i wysłano do Urzędu Skarbowego 18 tytułów wykonawczych dot.
niezapłaconych należności podatkowych.
W zakresie rachunkowości budżetowej:
 Dokonano bieżącego księgowania operacji za miesiąc V 2009 r. oraz uzgodniono
klasyfikacje i konta księgowe.
 Wystawiono faktury VAT za miesiąc V 2009 r. dotyczące sprzedawanych usług.
 Sporządzono deklarację VAT-7 za miesiąc IV 2009 r.
 Sporządzono kwartalne sprawozdania z wykonania budżetu.
 Sporządzono sprawozdania Rb-WS za rok 2008 i przesłano do Ministerstwa Finansów.
 Sporządzono bilans, rachunek zysków i strat oraz zestawienie z mian w funduszu za rok
2008 i przesłano do RIO.
 Zakończono
postępowanie
przetargowe
dotyczące
zaciągnięcia
kredytu
długoterminowego w wysokości 2.000.000,- zł na pokrycie przejściowego deficytu i
rozchodów gminy w 2009 roku i podpisano umowę z BOŚ SA.
 Rozpoczęto postępowanie przetargowe mające na celu wybór firmy ubezpieczeniowej na
lata 2009-2012.
 Przygotowano dokumentację związaną ze spłatami rat kredytów i pożyczek oraz odsetek.
 Dokonano zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych nowozatrudnionych osób oraz
aktualizacji danych.
 Rozliczono podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
 Sporządzono listy wypłat: pracownikom Urzędu, radnym, sołtysom, pracownikom z prac
publicznych oraz społecznie-użytecznych.
 Przygotowano zmiany do budżetu wprowadzone stosownymi aktami prawnymi oraz
dokonano korekty planów w oparciu o stosowne akty prawne.
Gospodarka komunalna i inwestycje
I. Drogownictwo
Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej
 Wykonano remont nawierzchni ulicy Cichej w Uhowie. Długość drogi – 600 m
Wykonane prace:
1. mechaniczne profilowanie korpusu drogi,
2. wykonanie nawierzchni żwirowej jezdni
3. profilowanie i wałowanie
Wbudowano 490 ton kruszywa naturalnego. Wartość remontu – 19 688,62 zł.
● Został ogłoszony przetarg nieograniczony na budowę drogi dojazdowej do pól
w Łapach-Dębowinie o długości 1000 m. Wartość kosztorysowa robót 232 000 zł.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
 Wykonywane są bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
 Zawarto umowę na wykonanie odnowienia oznakowania poziomego w mieście Łapy.
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(Planujemy odnowienie 1500 m2 przejść dla pieszych i linii segregacyjnych). Wartość
robót 24 500 zł.
Budowle drogowe (mosty, przepusty)
 Wykonano remont budowli mostowej w Łupiance Starej. Zakres prac remontowych:
- remont belek podporęczowych,
- wykonanie barier. Wartość robót - 65 900 zł.
Oświetlenie uliczne
 Została zawarta umowa na wykonanie montażu 32 dodatkowych punktów świetlnych.
Wartość wykonania - 24 165,75 zł.
 Została zawarta umowa na wykonanie przebudowy 13 sztuk szafek pomiarowosterowniczych na terenie miasta Łapy. Wartość prac - 31 000 zł.
 Wykonano remont linii oświetleniowej na trasie Łapy - Łapy-Dębowina (wymiana 18
sztuk słupów). Wartość prac - 45 018 zł.
 Wykonano dokumentacje techniczne na budowę linii oświetleniowych.
 Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej na
budowę linii oświetleniowej (kablowej) w ulicach: Główna na odcinku od Placu
Niepodległości do ul. Matejki, ul. Piaskowej na odcinku od ul. Głównej do ul. Polnej oraz
w ul. Armii Krajowej.
Inne
 Przestawiono poza jezdnię 2 słupy telekomunikacyjne w ulicy Średniej w Łapach.
Wartość prac brutto – 1830 zł.
 Wykonano nawierzchnię chodników i wjazdów w ulicy Średniej w Łapach na
powierzchni 290 m2. Wartość prac - 27 000 zł.
 Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej budowy
parkingu przy ulicy Głównej.
II. Inwestycje
 Zakończono budowę sieci wodociągowej z rur PCV 110 o długości 114,0 m – spinkę
wodociągów w ul. Spółdzielczej i ul. Leśnikowskiej w Łapach. Wykonawcą robót był
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Koszt wykonania robót wyniósł 16 000,00
zł.
 Trwa budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul. Lenartowicza po działkach o
nr geodez. 198/7, 201/5, 195/1. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łapach.
 Trwa przygotowanie rozpoczęcia robót budowlanych budowy sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Uhowie, gm. Łapy.
 Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej i 5 przyłączy do sieci wodociągowej.
 Zakończone zostały prace projektowe sieci wodociągowej w ul. Mokrej w Łapach przez
Jerzego Zawadzkiego Usługi projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory budowlane. Koszt
wykonania projektu budowlanego wyniósł 9 100,00 zł.
 Zaopiniowano specyfikacje istotnych warunków zamówienia postępowania na budowę
drogi dojazdowej do pól w Łapach-Dębowinie.
 Zaopiniowano specyfikacje istotnych warunków zamówienia postępowania na
ubezpieczenie majątku i interesów gminy Łapy z jednostkami organizacyjnymi i
instytucjami kultury.
 Zaopiniowano specyfikacje istotnych warunków zamówienia postępowania na pełnienie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu: „Poprawa układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy – (ul. Surażska i
Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)” na lata 2009-2010.
 Zaopiniowano specyfikacje istotnych warunków zamówienia postępowania na pełnienie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu: „Przebudowa ciągu dróg
gminnych i powiatowych (drogi nr 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.
Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej w latach 2009-2012.
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Ogłoszono przetarg na wykonanie „Likwidacji barier architektonicznych w budynku
Gimnazjum nr 1”
 Zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum nr 1 w Łapach.
 Rozpoczęto procedury związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowę i
rozbudowę budynków mieszkalnych przy ul. 3-go Maja 33 i Cmentarne 23 oraz rozbiórki
tarasu przy Przedszkolu nr 1 w Łapach.
 Nadzorowano remonty Świetlic Wiejskich w Łupiance Starej, Daniłowie Dużym i
Gąsówce-Oleksin.
 Wezwano wykonawcę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 do
usunięcia usterek.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
 W związku z planowanym opracowaniem sprawozdania z realizacji Gminnego Planu
Ochrony Środowiska oraz Gminnego Programu Gospodarki Odpadami zebrane zostały
dane, które posłużą również do aktualizacji tych dokumentów.
 Przeanalizowano dokumentację i odwołano się od Decyzji Starostwa Powiatowego w
Białymstoku znak RŚ.II.76449-3/08 z dnia 6 maja 2009 r. uchylającego obowiązek
sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.
 Przeprowadzono inwentaryzację zieleni na terenie szkoły podstawowej w Daniłowie
Dużym.
 Opracowano i rozesłano zapytania ofertowe na:
– wykonanie 10 pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę odpadów,
– wykonanie inwentaryzacji mogilnika,
– przebudowy kwatery na gminnym składowisku odpadów w Uhowie.
IV Środki unijne i zewnętrzne
 Pomoc w koordynacji projektu „Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na
terenie Gminy Łapy” (PO KL). Systematycznie odbywają się spotkania z koordynatorem
projektu i asystentami koordynatora. Burmistrz wystąpił do Instytucji Wdrażającej z
prośbą o zmianę wydatków i umożliwienie zakupu dodatkowych materiałów
dydaktycznych. BOSS na bieżąco zajmuje się koordynacją projektu i rozliczeniem
projektu.
 Ustawiono tablice informacyjne, jako jeden z elementów promocyjnych, dla projektów
drogowych, które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013.
 Wprowadzono poprawki do wniosków o płatność dotyczących projektów drogowych,
które uzyskały dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013.
 Trwają prace nad wnioskiem o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w miejscowościach Gąsówka-Osse, Gąsówka-Somachy i GąsówkaSkwarki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Podstawowe
usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”.
 Rozpoczęto wprowadzanie poprawek do wniosku o dofinansowanie prac remontowych i
wyposażenia świetlic wiejskich i wiejskich domów kultury w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, (remont i zakup wyposażenia 7
obiektów - świetlic i Wiejskich Domów Kultury) na terenie Gminy Łapy.
 Złożono wniosek o dofinansowanie rozszerzenia monitoringu wizyjnego w Zespole Szkół
w Łapach oraz w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach w ramach Rządowego programu
wspierania w latach 2007-2009 organów prowadzących w zapewnieniu bezpiecznych
warunków nauki, wychowania i opieki w publicznych szkołach i placówkach
„Monitoring wizyjny w szkołach i placówkach”
 Wprowadzono poprawki do wniosku o dofinansowanie oraz załączników do wniosku
projektu pn. „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej na terenie
Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi” złożonego przez SGGN do dofinansowania w
ramach POIiŚ.
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Trwają prace nad przygotowaniem wniosku partnerskiego z Wojewódzkim Urzędem
Pracy w Białymstoku do PO KL, działanie 6.2 Promocja i wsparcie przedsiębiorczości i
samozatrudnienia.
V Inna działalność
Mieszkalnictwo
 Otrzymano decyzje Powiatowego Nadzoru Budowlanego nakazujące przeprowadzenie
prac remontowych w budynkach, w których znajdują się mieszkania socjalne.
 Prowadzone są poszukiwania lokali, będących mieszkaniami zastępczymi dla osób
wykwaterowanych z budynków socjalnych na czas remontu. W związki z ta sprawa
przeprowadzono rozmowy ze Spółdzielnią Mieszkaniową, Spółką DOMY. Trwają
negocjacje z właścicielem byłego internatu przy ul. Korczaka.
 Podano do publicznej wiadomości ogłoszenie o kupnie prze Gminę Łapy domów z
przeznaczeniem na mieszkania socjalne.
 Ustosunkowano się do podań 7 osób chcących wynająć mieszkanie z zasobów Gminy
Łapy.
 Zawarto porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia przez jednego z najemców lokali
komunalnych.
 Rozpatrzono podanie najemcy w sprawie zwrotu kosztów wymiany stolarki okiennej.
 W związku z zapowiedzianą, przez nadzór budowlany, kontrolą sporządzono wykaz
obiektów zamieszkania zbiorowego, polecono administratorowi przygotowanie
odpowiednich dokumentów.
Utrzymanie czystości i porządku
 Zakończono pozimowe sprzątanie ulic miasta.
 Zakończono pozimowe uprzątanie placów i posesji należących do Gminy Łapy.
 Prowadzone jest pisemne upominanie mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
 Rozpoczęły się prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej.
 Rozpoczęto pilotażowy program zastąpienia trawników miejskich roślinami okrywowymi
– niewymagającymi koszenia.
 Zakupiono i trwale zamontowano ławki na placu przy ul. Nowy Rynek, przed Domem
Kultury.
 Przy współpracy z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Łapach zamontowano w
centrum miasta dystrybutor torebek służących do zbierania psich odchodów – jest to
również program pilotażowy, będziemy obserwować zainteresowanie mieszkańców ta
akcją.
 Trwa planowanie prac związanych z poprawą estetyki skwerów i zieleni miejskiej.
Bezpańskie zwierzęta
 Zapoznano się z ofertą firny zajmującej się dystrybucją i wdrażaniem elektronicznego
systemu identyfikacji zwierząt.
 W dniu 21.04.2009 r. cztery psy odłowione na terenie gminy Łapy zostały umieszczone
w schronisku.
 Przekazano właścicielowi psa odłowionego na terenie gminy i wystąpiono do niego o
zwrot kosztów poniesionych w związku z odłowem i opieką nad zwierzęciem (właściciel
uchyla się od zapłaty).
 W dniu 18.05.2009 r. cztery psy odłowione na terenie gminy Łapy zostały umieszczone w
schronisku.
 Zapoznano się z ofertą firmy oferującej odłów i transport zwierząt do schronisk.
 Zamieszczane są ogłoszenia o możliwości adopcji bezpańskich zwierząt odłowionych na
terenie Gminy Łapy.
 Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
Cmentarze i grobownictwo
 Wykonano część nowych nasadzeń na terenie cmentarza.
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Rozpoczęto przegląd cmentarza pod kątem zinwentaryzowania grobów osób wybitnych i
zasłużonych dla miasta i gminy Łapy.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych
 Wydano 8 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
 Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
 Wydano 2 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
 Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
 Uzgodniono 2 projekty czasowej organizacji ruchu.
Inwestycje drogowe
 Współpraca z projektantem Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140
m od ul. gen. Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682)”.
 Współpraca z projektantem Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul.
Spółdzielczej oraz ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego”.
 Ogłoszono przetarg na budowę nawierzchni ul. Łąkowej i ul. Głównej na odcinku od ul.
Boh. Westerplatte do ul. Matejki.
 Ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu:
„Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul.
Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)”.
 Ogłoszono przetarg na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu:
„Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi Nr 106575B, 106441B, 2349B,
2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówka Starej”.
 Ogłoszono przetarg dotyczący: „Poprawy układu komunikacyjnego i dostępności terenów
wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara
– Daniłowo Duże)”na lata 2009-2010.
 Ogłoszono przetarg dotyczący: „Przebudowy ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi
Nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówka Starej”
na lata 2009-2012.
 Udzielano informacji oferentom na temat opublikowanych przetargów.
 Sporządzono 24 kosztorysy inwestorskie dotyczące remontu cząstkowego dróg gminnych.
 W związku z udziałem mieszkańców w kosztach budowy ulic sporządzono kosztorysy
inwestorskie dotyczące remontu ul. Krzywej w Łapach, odcinka ul. Matejki, odcinka ul.
Nowowiejskiej w Łapach.
Gospodarka nieruchomościami
 Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano następujące projekty uchwał:
- W sprawie przekazania w dzierżawę na okres 10 lat Pani Krystynie Prószyńskiej i Panu
Franciszkowi Maleszko nieruchomości oznaczonej numerem nr 1106/2 o pow. 0,0679 ha
położonej w Łapach przy ul. Gęsiej zabudowanej domem jednorodzinnym stanowiącym
ich własność.
- W sprawie sprzedaży nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego położonej w
Daniłowie Dużym oznaczonej numerem 434 o pow. 0,06 ha przeznaczonej w planie
zagospodarowania przestrzennego pod zabudowę zagrodową.
- W sprawie zamiany nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Kopernika 2 oznaczonej
numerem 1336/15 o pow. 0,0340 ha zabudowanej budynkiem w którym znajduje się
apteka CEFARM stanowiącej własność Gminy Łapy na nieruchomość położoną w
Łapach przy ul. Głównej 8 oznaczoną numerem 1356 o pow. 0,2497 ha zabudowaną
budynkiem dwukondygnacyjnym (byłej PZPR) stanowiącej własność Skarbu Państwa.
- W sprawie ustanowienia służebności gruntowej na rzecz ZNTK w Łapach polegającej
na prawie nieodpłatnego korzystania z estakady usytuowanej na działce oznaczonej
numerem 372/2 (kino) znajdującej się obecnie w wieczystym użytkowaniu Gminy
Łapy. Estakada służy do przesyłu mediów.
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- W sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym działki nr 1392/6 o pow. 0,0055 ha
położonej w Łapach przy ul, Żwirki i Wigury oraz działki numer 300/9 o pow. 0,0054
ha położonej w łapach przy ul. Różanej z przeznaczeniem pod stacje transformatorowe
na rzecz PGE Dystrybucja Białystok.
Przygotowano protokoły uzgodnień dotyczące:
- Zamiany nieruchomości 1367 o pow. 0,0304 ha położonej w Łapach przy ul. Piwnej 1
stanowiącej własność Gminy Łapy na działkę nr 557/2 o pow. 0,0262 ha położona w
Płonce Kościelnej stanowiącą własność Pani Moniki Przedlackiej.
- Wydzielenia i sprzedaży na rzecz Gminy Łapy nieruchomości oznaczonej numerem
372/8 o pow. 0,0164 ha położonej w Łapach przy ul. Nilskiego-Łapińskiego. Działka
372/8 jest w wieczystym użytkowaniu ZNTK będzie przeznaczona na uzupełnienie
nieruchomości, na której znajduje się budynek kina.
- Nabycia zabudowanej nieruchomości składającej się z działek 1827/2 i 1827/4 o łącznej
pow. 0,3002 ha położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego 22. Na nieruchomości
posadowiony jest budynek dwukondygnacyjny, w którym mieścił się zakład opiekuńczy
dla dorosłych.
W dniu 22 maja 2009 roku zawarto akt notarialny dotyczący nabycia prawa użytkowania
wieczystego nieruchomości nr 372/2 o pow. 0,1291 ha zabudowanej budynkiem Kina.
Nieruchomość nabyto za kwotę 230 000 zł. Gmina wypłaciła kwotę 138 760,32 zł na
rzecz ZUS ( zaległości ZNTK z tytułu składek ubezpieczeniowych), pozostała kwota w
wysokości 91 239,68 zł zaliczona została na poczet zaległości z tytułu podatku od
nieruchomości.
W dniu 20 maja 2009 roku Gmina sprzedała w trybie bezprzetargowym nieruchomość
oznaczoną numerem 1268/17 o pow. 0,0174 ha położoną w Łapach przy ul. Polnej na
uzupełnienie nieruchomości przyległej.
W dniu 27 maja 2009 roku sprzedano lokal mieszkaniowy nr 27 położony w Łapach przy
ul Kopernika 2 na rzecz najemcy z zastosowaniem bonifikaty w wysokości 95%. Kwota
należna za wykup lokalu była wpłacona przez najemcę przed dniem 30 czerwca 2008
roku.
W dniu 27 maja 2009 roku Gmina Łapy nabyła zabudowaną nieruchomość składającą się
z działek 1827/2 i 1827/4 o łącznej pow. 0,3002 ha położoną w Łapach przy ul.
Sikorskiego 22. Na nieruchomości posadowiony jest budynek dwukondygnacyjny, w
którym mieścił się zakład opiekuńczy dla dorosłych.
W dniu 28 maja 2009 roku zawarto akt notarialny dotyczący nabycia w drodze zamiany
działki nr 557/2 o pow. 0,0262 ha położonej w Płonce Kościelnej za nieruchomość 1367 o
pow. 0,0304 ha położoną w Łapach przy ul. Piwnej 1. Na nieruchomości tej znajduje się
budynek mieszkalny stanowiący własność Pani Moniki Przedlackiej. Zamiany dokonuje
się w celu uregulowania stanu prawnego oraz nabycia działki przeznaczonej pod ciąg
pieszo-rowerowy Łapy - Płonka Kościelna
W dniu 26 maja odbył się przetarg ustny nieograniczony na przekazanie w dzierżawę na
okres 15 lat gruntu o pow. 0,0020 ha położonego przy Placu Niepodległości w Łapach
(działka nr 1384 stanowiąca własność Gminy Łapy) oraz działki nr 1352/27 o pow.
0,0066 ha położonej w Łapach przy ul. Głównej. Przetarg zakończył się wyłonieniem
dzierżawców.
Wysłano 22 wezwania do zapłaty z tytułu zaległych opłat za wieczyste użytkowanie.
Wystawiono 38 faktur za dzierżawę gruntów gminnych na kwotę 22 906,67 zł.
Wydano 5 postanowień i 6 decyzji w sprawie podziałów nieruchomości.
Naliczono opłaty adiacenckie z tytułu podziału nieruchomości w wysokości 8974,80 zł.
Nadano 5 numerów porządkowych w związku z oddaniem do użytku budynków
mieszkalnych.

Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 01.01.2009 r. do 25.05.2009 r.
 Zarejestrowano 85 nowych podmiotów gospodarczych.
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Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 144 przedsiębiorcom.
Wydano 29 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
Potwierdzono aktualność wpisu 67 przedsiębiorcom.
Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 46
przedsiębiorców.
Zawieszono działalność gospodarczą 52 przedsiębiorcom.
Wznowiono działalność gospodarczą 13 przedsiębiorcom.
Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 11 przedsiębiorców.
Potwierdzono za zgodność z oryginałem 67 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Wydano 10 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
Naliczono opłatę, I i II ratę, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2009 r., na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o
wartości sprzedaży napojów alkoholowych w 2008 roku dla 74 punktów sprzedaży.
Wydano 77 zaświadczeń potwierdzających wniesienie stosownych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w celu przedłożenia ich przedsiębiorcom
zaopatrującym punkty sprzedaży w napoje alkoholowe.
Zaewidencjonowano wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2009 r. – w wysokości 137 866,40 zł.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
Dokonano zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości współpracującego z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego udzielane są podstawowe informacje na temat podjęcia własnej
działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, dostępnych środkach finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacjach dla małych i średnich firm z funduszy
unijnych w latach 2007-2013.
Przedsiębiorcy rejestrujący własną działalność gospodarczą, dokonujący zmian wpisu w
ewidencji, zawieszający działalność, wznawiający działalność i likwidujący działalność
gospodarczą - od 31 marca br. dokonują wszystkich formalności w „jednym okienku”,
czyli Urzędzie Miejskim.
Na bieżąco aktualizowane są wpisy w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
zgodności wpisów z wymogami Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.
Na bieżąco aktualizowany jest Katalog Firm i Instytucji, który został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ponad 80 przedsiębiorców już zamieściło oferty
swoich firm.
Wydano 22 nowe zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach
przedłużenia zezwoleń w 9 punktach sprzedaży oraz 6 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 3 nowych punktach sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty
gastronomiczne) w Łapach przy ul. Cmentarnej, ul. Sikorskiego i ul. Głównej.
Wydano 2 zezwolenia jednorazowe na sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) na
imprezach odbywających się na wolnym powietrzu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli 17
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności sprzedaży napojów
alkoholowych z posiadanym zezwoleniem, w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień
w ww. zakresie.

Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
 Uzupełniono zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych o jedną osobę.
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Rozwiązano umowy o pracę z trzema pracownikami zatrudnionymi w ramach robót
publicznych, uzupełniono zatrudnienie.
 Wysłano 4 osoby na szkolenia.
 Zawarto jedną umowę na pożyczkę mieszkaniową.
 Zawarto 2 umowy o praktykę zawodową.
 Zawarto jedną umowę o odbywanie stażu przez bezrobotną młodzież.
 Wysłano jedną osobę na badania okresowe.
 Sporządzono Regulamin Wynagradzania Pracowników zatrudnionych w Urzędzie.
 Przesłano do Urzędu Skarbowego oświadczenia majątkowe złożone za rok 2008 przez
osoby uprawnione zgodnie z ustawą o samorządzie gminnym.
 Skierowano dwie osoby do odbycia miesięcznej służby przygotowawczej.
 Przedłużono umowę o pracę z jednym pracownikiem na czas nieokreślony.
 Trwają przygotowanie związane z ogłoszonymi na dzień 7 czerwca wyborami do
Parlamentu Europejskiego.
 Uruchomiony został monitoring wizyjny Urzędu Miejskiego w Łapach.
Ponadto
Informatycy
 Wykonywanie bieżących czynności niezbędnych do prawidłowej pracy Urzędu (kopie
bezpieczeństwa, kontrola poprawności baz danych, monitorowanie bezpieczeństwa sieci,
pomoc przy obsłudze programów oraz konserwacje i naprawy sprzętu komputerowego).
 Prace nad systemem do Elektronicznego Obiegu Dokumentacji – FLOWER.
 Drobne przebudowy sieci komputerowej z związku z trwającymi remontami wewnątrz
urzędu.
 Monitorowanie i nadzór remontów pokoi pod kątem nowo planowanej instalacji sieci
komputerowej.
 Aktualizacje programów: Podatki, Księgowość zobowiązać, Auta, Rejestr Vat, Środki
trwałe, Koncesje, Ewidencja Działalności Gospodarczej, SELL.
 Instalacja, wdrożenie, przeprowadzenie szkoleń – edytor aktów prawnych.
 Przeprowadzenie procedury uzyskania kwalifikowanych podpisów elektronicznych dla:
Romana Czepe, Zdzisława Penzy, Marii Łapińskiej.
 Uruchomienie usługi „Rejestr Wyborców” na platformie cyfrowej EPUAP.
Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
 Sporządzono 70 aktów stanu cywilnego, w tym: aktów urodzeń – 34, aktów małżeństw –
11, aktów zgonu – 25.
 Wydano 574 odpisów aktów stanu cywilnego w tym: odpisy zupełne – 70, odpisy
skrócone – 504, odpisy wielojęzyczne – 78.
 Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 5 , sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych – 10.
 Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 11 par.
 Wydano zaświadczenie o braku wpisu w księgach stanu cywilnego.
 Wydano decyzję na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
 Udzielono ślubów cywilnych dla 2 par.
 Naniesiono przypiski na 37 aktach stanu cywilnego.
 Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 108 osób.
 Przekazano informacje do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych o wszystkich
zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego – 138.
 Przyjęto oświadczenie o uznaniu dziecka.
 Przyjęto oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa.
 Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie,
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Prowadzono korespondencję z Sądami, Policją, PZU, ZUS-m, KRUS-m i innymi
Urzędami Stanu Cywilnego oraz osobami prywatnymi w sprawach: rentowoemerytalnych, alimentacyjnych, rozwodowych, spadkowych, majątkowych,
paszportowych, zawarcia związku małżeńskiego, przyznania zasiłku rodzinnego, wydania
dowodu osobistego, za granicę – 308
Prowadzono korespondencję konsularną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
 Do dnia 25 maja 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia pieniężne:
- zasiłki stałe dla 56 osób na kwotę 18118,95 zł,
- zasiłki okresowe dla 595 rodzin na kwotę 127590,00 zł,
- bony na żywność dla 25 osób na kwotę 2500 zł,
- zasiłki celowe dla 55 osób na kwotę 13490 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – przyznano 563 obiadów dla dzieci w szkołach i
przedszkolach ,
- zasiłki celowe z Programu na dożywianie na kwotę 10000 zł
 Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzystają
34 rodziny. Usługi świadczy 11 opiekunek, do których zadań należy pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza
pielęgnację oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Od stycznia
br. ośrodek świadczy również specjalistyczne usługi z zadań własnych. Z tej formy
pomocy korzysta jedna osoba, mająca przyznane usługi w domu – 10 godzin miesięcznie
rehabilitacji i 8 godzin usług psychologa. Ośrodek również świadczy specjalistyczne
usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Z tej formy pomocy korzysta
13 osób, a usługi świadczy 6 opiekunek ze specjalistycznym przygotowaniem.
 Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
ośrodek wydał decyzje na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Z tej formy
pomocy w maju br. skorzystało 12 osób, które są umieszczone w Domu Pomocy
Społecznej w Uhowie, oraz 2 osoby, które są umieszczone w Jałówce oraz jedna osoba w
Kozarzach. Ogólny koszt za pobyt w domach pomocy w kwietniu br. wyniósł 19335,50
zł.
 Osoby i rodziny korzystające z pomocy ośrodka mają zapewnione świadczenie w postaci
pracy socjalnej. Praca socjalna polega na poprawie funkcjonowania rodziny w środowisku
społecznym. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych z osobami i rodzinami w
celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Z tej formy
pomocy skorzystało w maju br. 21 rodzin.
 W maju do ośrodka wpłynęło 326 nowych wniosków o przyznanie pomocy. Do dnia 25
maja br. rozpatrzono 279 wniosków i przyznano pomoc po przeprowadzeniu wywiadów
środowiskowych przez pracowników socjalnych. Pozostała część wniosków jest w trakcie
rozpatrywania i przyznawania pomocy. W związku z grupowym zwolnieniem z ZNTK w
Łapach i niewypłaceniem wynagrodzeń dla pracowników do ośrodka dodatkowo zgłosiło
się 45 rodzin. Wnioski są rozpatrywane i przyznawana pomoc finansowa w postaci
zasiłków okresowych.
 Oprócz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy ośrodka
realizują inne zadania
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 25,
- odpowiedzi na pisma z Sądu – 9,
- występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do różnych instytucji –
18,
- odpowiedzi na pisma z Policji – 5
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MOPS od 1 stycznia br. realizuje program systemowy „Nowe kwalifikacje szansą na
rynku pracy – aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”. W
programie uczestniczyć będzie 75 rodzin, z czego: 20 osób będzie uczestniczyć w kursie
technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 21 osób w kursie na operatora
wózków widłowych, 17 osób w kursie opiekunki, 17 osób niepełnosprawnych oraz 35
dzieci wyjedzie na 2 tygodniowe kolonie. Aktualnie pracownicy socjalni przeprowadzają
rekrutację uczestników projektu, a w marcu będą podpisywać kontrakty socjalne.
Aktualnie pracownicy socjalni zawarli 75 kontraktów socjalnych i wydali decyzje na
zasiłki celowe w wysokości 66 zł miesięcznie od marca do grudnia 2009 r. Aktualnie
zakończył się kurs na opiekunkę. Wszystkie uczestniczki zdały egzamin i otrzymały
zaświadczenia uprawniające do wykonywania zawodu opiekunki w ośrodku pomocy
społecznej.
Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach pt. „Ośrodek Wsparcia dla
Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Łapach” otrzymał I miejsce na Liście
rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr
2/POKL/7.2.1/08 w ramach PODDZIAŁANIA 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu to 185160,00 zł i MOPS otrzymał 100% dofinansowania
z Europejskiego Funduszu Społecznego.
Celem ogólnym projektu jest aktywizacja społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej
osób zagrożonych wykluczeniem poprzez powołanie na terenie Gminy Łapy Ośrodka
Wsparcia dla Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym. W ramach projektu została
przewidziane następujące działania:
- program psychoedukacyjny „Jak radzić sobie z przemocą”,
- trening asertywności „Nie piję – co dalej”,
- warsztaty „Ja dom i praca” dla osób niepełnosprawnych,
- warsztaty rozwoju osobistego „Pokonam strach”,
- warsztaty „Integracja z rynkiem pracy”,
- grupy samokształceniowe „Dla siebie dla innych”,
- program „Wspieranie osób będących w sytuacjach trudnych”,
- spotkanie integracyjne kończące projekt.
Wsparciem w ramach projektu zostanie objętych 80 osób.
W dniu 20 maja ośrodek zorganizował pokaz wózków elektrycznych dla osób
niepełnosprawnych. Aktualnie pracownicy ośrodka pomagają wypełniać wnioski o
przyznanie wózków, komputerów i innego sprzętu. Do dnia dzisiejszego z tej formy
pomocy skorzystało 45 osób.
Dział świadczeń rodzinnych w miesiącu maju br. wypłacił zasiłki rodzinne na ogólną
kwotę 242536,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 58293 zł, świadczenia pielęgnacyjne
z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 31 osób na kwotę 12600 zł oraz
jednorazowe zapomogi w wysokości 25000 zł. Zostały wydane również decyzje na
podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym. W maju wypłacono świadczenia na kwotę
50995 zł.
Do dnia 25 maja wydano 48 nowych decyzji na dodatki mieszkaniowe, które będą
płacone od czerwca. Ogółem w tym miesiącu wypłacono świadczenia na ogólną kwotę
62783 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
 Przygotowania logistyczne do organizacji sezonu lekkoatletycznego dla dzieci i
młodzieży łapskich szkól podstawowych i gimnazjalnych, organizacji biegów z cyklu
Polska Biega 2009, organizacji otwartego turnieju piłkarskiego, sportowego Dnia
Dziecka, organizacji triatlonu (jazda rowerem, bieg, płynięcie kajakiem).
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Organizacja i przeprowadzenie spotkania rowerzystów, które zmierza do powstania
stowarzyszenia – 20 uczestników.
Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe
 IX Uliczny Bieg im. Waldemara Kikolskiego – 200 uczestników.
 IV bój lekkoatletyczny im. Witolda Maciejczuka – 80 uczestników.
 Trójbój lekkoatletyczny dzieci szkół podstawowych – 60 uczestników.
 Bieg integracyjny Polska Biega 2009 – około 130 uczestników.
 Igrzyska lekkoatletyczne dla gimnazjów i szkól podstawowych – 277 uczestników.
 Turniej piłkarski PUB CUP – 80 uczestników (w tym drużyny z Tykocina, Suraża i
Białegostoku).
Wykonane prace gospodarcze
 Zgodnie z terminarzem gier piłkarskich, przygotowuje się boiska do potrzeb rozgrywek.
 Kontynuowany jest remont, sposobem gospodarczym, zniszczonego piłkochwytu, przy
boisku bocznym oraz siatki zabezpieczającej korty tenisowe.
 Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych – opryski, nawożenie,
uprzątanie itp. boisk w Łapach i Uhowie.
 Wyremontowano (uzupełniono tworzywem sztucznym ubytki, malowanie) 25 szt.
kajaków.
 Uporządkowano teren plaży miejskiej w Uhowie.
 Zamontowano ławki rezerwowych na boisku piłkarskim w Uhowie. Trwa budowa
ogrodzenia boiska piłkarskiego.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
Dotyczy okresu od 20.04.2009 r. do 25.05.2009 r.
1. Finanse, księgowość i płace:
Wykonano prace powtarzające się w każdym miesiącu związane z obsługą księgową szkół, a
więc z: wydaniem i rozliczeniem kwitariuszy K-3, wydaniem dyspozycji wypłat gotówki,
sporządzeniem 14 comiesięcznych deklaracji DRA z załącznikami dla ZUS, sporządzeniem
14 deklaracji podatkowych na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od osób
fizycznych, sporządzeniem ponad 400 RMUA (informacje o składkach ZUS dla pracownika),
wydawaniem na bieżąco zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na prośbę pracownika,
zadekretowaniem i zaewidencjonowaniem w urządzeniach księgowych około 1 000 pozycji,
sporządzeniem i wypłaceniem wynagrodzeń płatnych z góry dla ponad 300 nauczycieli,
sporządzeniem i wykonaniem ponad 1000 przelewów oraz sporządzeniem wymaganych
sprawozdań budżetowych.
Prace dodatkowe to obsługa finansowa 2 programów związanych z prowadzeniem punktów
przedszkolnych oraz z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
2. Pozostała działalność:
 Do Kuratorium Oświaty w Białymstoku złożono zapotrzebowanie na „wyprawkę szkolną”
dla 347 uczniów z klas I-III szkół podstawowych i z klas I gimnazjalnych.
 Wypłacono podwyżkę wynagrodzeń dla nauczycieli (z wyrównaniem od 1 stycznia 2009)
oraz podwyżkę dla pracowników administracyjnych i obsługowych.
 Zawarto umowę z Wojewodą Podlaskim w sprawie przekazywania w 2009 r. środków z
Funduszu Pracy na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych
pracowników (planuje się wypłatę 7 dofinansowań).
 Podpisano Zarządzenie Burmistrza w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia
zawodowego nauczycieli na rok 2009 r. (zarządzenie uzgodniono ze związkami
zawodowymi).
 Rozpoczęto prace nad przygotowaniem regulaminu wynagradzania dla pracowników nie
będących nauczycielami zatrudnionymi w szkołach, przedszkolach i w Biurze.
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Zakończyły się prace nad arkuszami organizacyjnymi szkół i przedszkoli na rok szkolny
2009/2010.

Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
 W dniu 28.04.2009 r. zakończono sezon grzewczy 2008/2009.
 W dniu 29.04.2009 r. podpisano z Gminą Łapy umowę użyczenia nieruchomości
położonej w Łapach przy ul Polnej w postacie działki oznaczonej nr geod. 1263/38 (teren
przy "kotłowni Polna").
 W dniu 04.05.2009 r. rozwiązano stosunek pracy ze starszym inspektorem ds. finansowopracowniczych (uprawomocnienie się wyroku).
 W dniu 14.05.2009 r. podpisano umowę najmu z PH ROMAR na wynajem na okres od
01.06.2009 r. - 31.08.2009 r. (pomieszczenia magazynowe przy węźle cieplnym przy ul.
Kopernika).
 Kontynuowano prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego (III piętro).
 Zamurowano 3 okna w świetlicy w Łupiance-Starej i okno w świetlicy w Daniłowie
Małym.
 Wykonano instalację elektryczną, wodną i kanalizacyjną w świetlicy w Gąsówce-Oleksin.
 Wykonano instalacje c.o. w pomieszczeniach przy sali gimnastycznej w Gimnazjum w
Łapach.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Dyrektor W. Brzosko)
 Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę recyklera i podpisana została umowa na jego
dostawę.
 Na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowniach
ścieków.
 Prowadzono prace naprawcze i remontowe maszyn i urządzeń zakładu.
 Wykonywano prace zlecone przez UM w Łapach.
 Trwają prace przy budowie kanalizacji deszczowej w Łapach-Szołajdach.
 Zakończono budowę wodociągu w ulicy Piwnej.
 Trwają prace przy wykonywaniu nawierzchni w ulicy Śliskiej.
 Ogłoszony został przetarg na zakup samochodów dostawczych, który nie został
rozstrzygnięty ze względu na brak ofert.
 Został ogłoszony przetarg na zakup maszyn drogowych zakupionych z przydzielonej
dotacji.
 Ogłoszony został przetarg na dostawę seperatora do kanalizacji deszczowej, budowanej w
Łapach-Szołajdach.
 Podłączona została do sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej świetlica wiejska w
Gąsówce-Oleksin.
Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
 Ukończenie nowej wersji strony, konfiguracja i publikacja na serwerze (ogólnie prace na
nową szatą i systemem CMS strony trwały 4 miesiące).
 W kalendarzu wydarzeń reklamowane były informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane
przez jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy.
 Administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych.
 Od 26 kwietnia zostało dodanych 209 wszystkich artykułów, w tym 145 artykułów to
aktualności.
 Wprowadzone zostało 6 nowych galerii wydarzeń.
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Statystyka: obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 248 adresów
mailowych.

Dodatkowe informacje (kalendarium)
 2009.04.24. W Urzędzie Miejskim odbyło się XVII posiedzenie Rady Miejskiej w
Łapach.
 2009.04.24. Burmistrz uczestniczył w rozstrzygnięciu konkursu „Moje korzenie – moja
tożsamość”, który został zorganizowany przez Bibliotekę Publiczną w Łapach.
 2009.04.25. Burmistrz był obecny na IX Biegu im. Waldemara Kikolskiego.
 2009.04.27. W sali konferencyjnej Urzędu odbyło się posiedzenie Zarządu SGGN.
 2009.04.28. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie przydomowych
oczyszczalni. Obecni byli m.in. Burmistrz, Kierownik ZWiK oraz pracownik referatu
BGI.
 2009.04.28. Na zaproszenie Prezydenta Białegostoku Burmistrz uczestniczył w spotkaniu
w sprawie Białostockiego Obszaru Metropolitalnego.
 2009.04.28. Burmistrz w firmie ZETO w Białymstoku omawiał procedury wprowadzania
elektronicznego podpisu.
 2009.04.29. W Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie Burmistrza z mieszkańcami
Łap. (Na początku tej kadencji burmistrz przyjął zasadę, że co najmniej każdego roku
przynajmniej dwa takie spotkania będą się odbywały).
 2009.05.03. Burmistrz uczestniczył w uroczystościach z okazji święta Konstytucji 3 Maja.
 2009.05.08. W kinie Domu Kultury z udziałem Marszałka J. Dworzańskiego odbyło się
spotkanie z przedsiębiorcami, poświęcone możliwościom rozwoju przedsiębiorczości w
Gminie Łapy.
 2009.05.09. Burmistrz uczestniczył w obchodach Dnia Strażaka w siedzibie Państwowej
Straży Pożarnej w Łapach.
 2009.05.11. Na zaproszenie Wojewody Podlaskiego Burmistrz wziął udział w posiedzeniu
Komisji Dialogu Społecznego. Spotkanie odbyło się w Podlaskim Urzędzie
Wojewódzkim.
 2009.05.12. Burmistrz przeprowadził rozmowę z Panem Zbigniewem Zaniewskim
Dyrektorem Oddziału ZUS w Białymstoku, w związku z zablokowaniem przez ZUS
możliwości zakupu kina przez Gminę (założeniem przez ZUS hipoteki dodatkowej na
kwotę 919 tys. zł).
 2009.05.12. W Urzędzie Burmistrz po raz kolejny spotkał się z Prezesem ZNTK, Jackiem
Łupińskim. Tematem spotkania była sytuacja Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego.
 2009.05.13. Miasto gościło Pociąg Papieski Totus Tuus.
 2009.05.13. Burmistrz i Prezes ZNTK spotkali się z Maciejem Żywno, Wojewodą
Podlaskim. Spotkanie dotyczyło trudnej sytuacji zakładów w Łapach.
 2009.05.14. W sali konferencyjnej Urzędu Burmistrz wręczył nagrody laureatom
konkursu z języka angielskiego. W konkursie wzięli udział uczniowie ze szkół
podstawowych.
 2009.05.14. Burmistrz spotkał się z Komendantem Wojewódzkim Policji. Okazją do
spotkania było powołanie nowego Komendanta, a głównym tematem rozmowy był
remont Komisariatu w Łapach i stan bezpieczeństwa w Gminie Łapy.
 2009.05.14. Burmistrz Łap wraz z Dyrektorem Cukrowni Łapy omówili, jakie tereny KSC
ew. mogłaby przeznaczyć do zbycia.
 2009.05.14. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie przedstawicieli KSC i Grupy
PGE, w sprawie wykorzystania infrastruktury technicznej w Cukrowni Łapy do produkcji
biopaliw.
 2009.05.15. Burmistrz uczestniczył w obchodach 60-lecia Biblioteki Publicznej w
Łapach.
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2009.05.19. Burmistrz spotkał się z Proboszczem Parafii w Płonce Kościelnej w sprawie
odkupienia od Parafii niewielkiego pasa gruntu (ok. 2-3 metrów szerokości) na dojazd na
zaplecze WDK w Płonce (m.in. wozu strażackiego).
2009.05.19. Burmistrz przewodniczył posiedzeniu Zarządu SGGN i wziął udział w
Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia, na który złożył rezygnację z funkcji prezesa
Stowarzyszenia i przedstawił propozycje reformy SGGN.
2009.05.21. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu zorganizowanym przez Wiceprezydenta
Białegostoku w spr. zakładu termicznej utylizacji odpadów w Białymstoku.
2009.05.21. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala, która odbyła
się w siedzibie SP ZOZ w Łapach.
2009.05.22. Gmina kupiła nieruchomość z kinem od ZNTK, użytkowanym przez Dom
Kultury w Łapach (własność budynku kina o pow. użytkowej ok. 637 m. kw. i wieczyste
użytkowanie gruntu – działki nr 372/2 o pow. 1291 m. kw.).
2009.05.25. W Urzędzie Miejskim, odbyło się posiedzenie Komisja Rolnictwa Leśnictwa
i Gospodarki Żywnościowej.
2009.05.26. W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty Zdrowia
Kultury i Sportu.
2009.05.27. Gmina kupiła tzw. „Dom Złotego Wieku”, z przeznaczeniem na cele
administracyjne, ośrodek konferencyjno-szkoleniowy itp. (W pierwszej kolejności teren
zostanie wykorzystany na poszerzenie parkingu przy Urzędzie).
2009.05.27. Burmistrz uczestniczył w uroczystych obchodach 65 rocznicy Wielkiej
Wywózki Niemieckiej w 1944 roku.
2009.05.27. W siedzibie Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach odbyło się
posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.
2009.05.28. W Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz podpisał umowę Leader, w którym
Gmina Łapy uczestniczy w ramach Lokalnej Grupy Działania, obejmującej 9 gmin.
2009.05.28. Burmistrz Łap spotkał się z Zarządem KS Pogoń.
2009.05.28. W Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się spotkanie inaugurujące
projekt „Kompetencje drogą do sukcesu”. W spotkaniu uczestniczył Wicemarszałek B.
Dębski, który wraz z burmistrzem Łap oraz Przewodniczącym Rady Miejskiej
wypowiadali się na temat projektu i jego lokalnych uwarunkowań.

Przyjmowanie interesantów i polityka informacyjna
 Burmistrz Łap przyjmuje interesantów w poniedziałki (w godz. 12.00-16.15) i czwartki (w
godz. 7.30 – 12.00). W razie nieobecności burmistrza interesantów przyjmuje zastępca
burmistrza. Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci są przyjmowani przez
burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają. Nie jest konieczne
wcześniejsze uzgodnienie (zaawizowanie) spotkania. Wskazane jest to jedynie wówczas,
gdy zgłaszający chce mieć pewność, że burmistrz w tym czasie będzie obecny w Urzędzie.
 Na gminnej stronie internetowej www.lapy.podlasie.pl burmistrz Łap odpowiada na
pytania przesłane mu przez mieszkańców (dział „Burmistrz odpowiada). Publikowane są
tam tematy o charakterze wykraczającym poza kwestie indywidualne. Obecnie
opublikowanych jest 121 odpowiedzi.
 Odpowiedzi na pytania, na które burmistrz nie musi odpowiadać osobiście, publikowane są
na stronie internetowej w dziale „Pytania i wnioski” pod redakcją Sekretarza Gminy.
Obecnie dział zawiera 57 odpowiedzi.
 Na gminnej stronie internetowej w dziale Bibliografia prasowa burmistrz Łap lub inni
przedstawiciele Urzędu Miejskiego bądź jednostek organizacyjnych zamieszczają
informacje (uzupełnienia, komentarze, sprostowania) odnoszące się do opublikowanych
artykułów prasowych lub wyemitowanych materiałów radiowych i telewizyjnych.
Szczegółowe zasady i działania wynikające z prowadzonej przez Urząd Miejski
polityki informacyjnej znajdują się na gminnej stronie internetowej w dziale „Przejrzysta
Gmina” i „Nasza Strona”.
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Uwaga końcowa
Obszerność niniejszego sprawozdania służy informowaniu o pracy burmistrza,
kierowanego przez niego Urzędu, jednostek organizacyjnych i całego łapskiego samorządu,
ale także po to, by można było pomóc i podpowiedzieć, zauważyć nieprawidłowości i
niedociągnięcia w działaniu, wskazywać na lepsze rozwiązania, uprzedzać przed
popełnieniem błędów. Taki bowiem jest pełny cel zasady jawności i przejrzystości gminy,
jaki sobie stawiamy: pełna przejrzystość, aby każdy mieszkaniec mógł w pełni poznać
działalność swego samorządu i bez przeszkód w tę działalność się włączyć.
Sprawozdanie to nie rości sobie miana wyczerpującego sprawozdania z pracy
burmistrza i wszystkich struktur gminnych. Jest jedynie materiałem informacyjnym. Zależy
mi jednak, aby obejmowało szeroki zakres działalności samorządu i zawierało jak najwięcej
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.
Pytania i wnioski należy kierować bezpośrednio do burmistrza lub do sekretariatu
burmistrza. Dziękuję także za wskazanie błędów i propozycje tematów, jakie sprawozdanie
mogłoby zawierać.
Sprawozdanie po przedstawieniu go radnym Rady Miejskiej (jako wersji roboczej) i
wprowadzeniu ew. uwag i korekt (w tym poprawek redakcyjnych) jest publikowane na stronie
internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.

Roman Czepe
burmistrz Łap
Łapy, 29.05.2009 r.
----------------------------1) Na podstawie Statutu Miasta i Gminy Łapy burmistrz jest obowiązany do składania sprawozdań ze swej
działalności. W III kadencji zdecydowano, że sprawozdania z działalności międzysesyjnej mają mieć formę
pisemną. Sprawozdanie odnosi się do działalności burmistrza, jako organu wykonawczego gminy, oraz
zawiera informacje z pracy kierowanego przez burmistrza Urzędu Miejskiego, a także jednostek
organizacyjnych, jak również inne niezbędne informacje nt. funkcjonowania samorządu w danym okresie.
Zaproponowany podział wedle zasadniczych zadań jest kwestią umowną.
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