SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 25.09.2009 r. – 30.10 .2009 r.
Zarządzenia burmistrza
Zarządzenia
• Zarządzenie nr 246/09 z dnia 2 października 2009 w sprawie ogłoszenia otwartego
konkursu na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu kultury, oświaty, sportu i
zdrowia.
• Zarządzenie nr 247/09 z dnia 12 października 2009 r. w sprawie wyrażenia zgody
Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach na nabycie środków trwałych ze środków
własnych.
• Zarządzenie nr 248/09 z dnia 20 października 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy
Łapy na rok 2009
• Zarządzenie nr 249/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika
ds. Strategii Promocji i Rozwoju Miasta i Gminy Łapy.
• Zarządzenie nr 250/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łapach.
• Zarządzenie nr 251/09 z dnia 26 października 2009 r. w sprawie powołania komisji do
spraw otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu
kultury, oświaty, sportu i zdrowia.
Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Rejestracja osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (dawna rejestracja
przedpoborowych)
• Trwają prace przy sporządzaniu wykazów do rejestracji osób podlegających obowiązkowi
wojskowemu wg nowych zasad.
Szkolenia
• Prowadzone są comiesięczne szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
w formie radiofonicznych treningów gminnych gotowości na wypadek zdarzenia
kryzysowego, odbyły się również 2 treningi wojewódzkie połączone z odbiorem sygnałów
i praktycznym wykonaniem zadań wynikających z sygnałów.
• Odbyto teoretyczne i praktyczne szkolenie obsady osobowej Stałego Dyżuru Burmistrza.
• Przygotowywane jest ćwiczenie obronne „Powiat białostocki 2009”, w którym gmina jest
jednym z uczestników ćwiczenia powiatowego.
Z zakresu logistyki OC
• Układ alarmowy wymontowany z ZNTK SA Łapy (1 syrena + 1 układ radiowowykonawczy) został zamontowany w Zespole Szkół w Łapach (Osse), trwają końcowe
prace przy jego uruchamianiu.
• Na bieżąco są usuwane awarie Systemu Wykrywania i Alarmowania, zaplanowano
wykonanie przeglądu przedzimowego oraz konserwację sprzętu i urządzeń SWA w
październiku i listopadzie.
• Trwa przegląd bieżący i konserwacja sprzętu OC w magazynie głównym.
• Zakupiono 2 szt. namiotów typu wojskowego (12 osobowych) dla potrzeb zabezpieczenia
logistycznego działań OSP i OC na kwotę 2318 zł.
Planowanie
• Prowadzona jest dalsza aktualizacja „Planu operacyjnego gminy Łapy” wg wytycznych
Wojewody Podlaskiego.
• Sporządzono projekt wydatków budżetu gminy na 2010 r. w dziale ochrona pożarowa i
obronność.
• Wydano 14 decyzji na planowane świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności
oraz sporządzono wezwania do wykonania tych świadczeń.

•

Sporządzono i przekazano dokumentację do Wojewódzkiego planu na wypadek
masowych zachorowań.
• Przeprowadzono wspólnie z PSSE powtórny kontrolny przegląd i typowanie pomieszczeń
w szkołach na potrzeby Wojewódzkiego Planu izolacji i kwarantanny na wypadek
masowych zachorowań.
Z zakresu ochrony ppoż.
• Zakupiono dla potrzeb jednostek OSP ujętych w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym: dla OSP Łapy - sanie lodowe do ratownictwa wodnego za kwotę 5243 zł
oraz dla OSP Uhowo ubrania specjalne strażackie typu Nomex 7199 zł i rozliczono
pozyskane dotacje z KG PSP pokrywające w części te zakupy.
• Przeprowadzono w październiku wspólnie z KM PSP w Białymstoku i Komendantem
Gminnym OSP kontrolę jednostek typu S odnośnie gotowości bojowej oraz utrzymania
sprzętu i wyposażenia strażackiego.
• 2 strażaków ochotników zostało przeszkolonych na kursie obsługi pił motorowych w
Ośrodku Szkolenia PSP i uzyskało uprawnienia do ich obsługi.
• Rozpoczął się kurs szkolenia I stopnia dla około 20 strażaków ochotników z OSP Uhowo,
Łapy, Łapy-Dębowina, pozostałe OSP nie zgłosiły list uczestników.
• Przeprowadzono praktyczne ćwiczenia z obsługi łodzi motorowych w OSP Łapy i OSP
Łapy-Dębowina.
• Przeprowadzono praktyczne ćwiczenia na Narwi w OSP Łapy z obsługi sań lodowych
jako zastępczego środka ratunkowego w ratownictwie wodnym.
• Przeprowadzono analizę stanu ratownictwa wodnego na terenie gminy i przekazano dane
dla potrzeb Wojewody.
• Prowadzone są na bieżąco badania okresowe strażaków ochotników na okoliczność
możliwości prowadzenia przez nich działań ratowniczych.
• Strażacy ochotnicy z OSP Łapy-Dębowina zabezpieczali wartę honorową i obsługę
uroczystości odsłonięcia „Pomnika Sybiraków”.
• Strażacy z OSP Łapy wykonali w czynie społecznym remont strażnicy, koszt materiałów
pokryła Gmina.
• Sporządzono dla potrzeb GUS sprawozdania z zakresu działalności jednostek OSP jako
organizacji non profit.
Pozostałe
• Centrum Kształcenia na Odległość w Uhowie we współdziałaniu z jednostką OSP działa
w systemie całotygodniowym, prowadzone są rozmowy dotyczące dalszego
dofinansowania Centrum Kształcenia z EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego).
• Pozyskano nieodpłatnie dla Centrum wyposażenie dodatkowe na kwotę 4848 zł w tym
wyświetlacz wielkoformatowy 42 z osprzętem oraz 2 komplety oprogramowania do nauki
MOVI i LOGMEIN.
• Dokonano zakupu rolet przeciwsłonecznych i drobnego wyposażenia dla potrzeb Centrum
na kwotę ok. 600 zł.
• Prowadzone i rozliczane są na bieżąco sprawy finansowe Centrum dotyczące jego
działalności przez pracowników UM Łapy oraz sprawy ewidencji z korzystania i
uczestnictwa ludności z zasobów i w pracach Centrum przez pracownicę WDK Uhowo i
stażystę zatrudnionego w Centrum.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Zbiory
• We wrześniu 2009 roku do biblioteki wpłynęło ogółem 151 książek na kwotę 2 335, 25 zł,
z tego: dary – 104 wol. na kwotę 990, 64 zł, z zakupu – 47 wol. na kwotę 1 344, 61 zł.
Wpływy zostały opracowane formalnie i rzeczowo. Prowadzono także meliorację
katalogów.
Czytelnicy
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• Zarejestrowano 238 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 4020 osób. Wypożyczono do domu 6708 vol. Udostępniono na miejscu
744 książki. Wypożyczono 532 czasopisma, 50 egz. zbiorów specjalnych i 28 czasopism
oprawnych do domu. Z 1443 czasopisma, 62 czasopisma oprawnych, 22 egz. zbiorów
specjalnych czytelnicy skorzystali na miejscu. Funkcjonowały 2 Punkty Książki Mówionej.
Ze stanowisk internetowych skorzystało 1056 osób. Udzielono 2363 informacje, w tym: 1510
informacji bibliotecznych, 99 informacji bibliograficznych, 435 informacji rzeczowych, 191
informacji tekstowych, 128 informacji elektronicznych.
Prace popularyzatorskie
• Przygotowano i urządzono: 9 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3
fotogazetki, 6 gazetek, wycieczkę do biblioteki, głośne czytanie książek, 4 spotkania
,,Miłośników koła bibliotecznego’’(FB Daniłowo), dyskusja literacka, 3 lekcje
biblioteczne.
• 27.09 - duża wystawa z okazji Światowego Dnia Turystyki pt.„Dookoła świata”
• 27.09 - duża wystawa „Świat wokół nas – Uhowo, Narew, Łapy”.(FB Uhowo)
• 29.09 - zorganizowano Dzień Wspólnego Czytania z „Dziećmi z Bullerbyn” w ramach
propagowania akcji Cała Polska Czyta Dzieciom. W spotkaniu udział wzięli uczniowie ze
Szkoły Podstawowej w Łapach (31 osób).
Dyskusyjny Klub Książki
• 24.09 - odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką M. Szejnert pt.
„Czarny ogród” (9 osób).
• 24.09 - odbyło się spotkanie DKK.(FB Uhowo) - dyskusja nad książka M. Gretkowskiej
„Obywatelka”.
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
• 01.09 - odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (6 osób).
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• 29.09.- odbyło się spotkanie informacyjne dla wolontariuszy kursu komputerowego (12
osób).
Budownictwo
• 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 ww.
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,
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 681 (strona południowa), na cele przemysłowogospodarcze, usługowe i mieszkaniowe.
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie ul. Szkolnej w Łapach.
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie ul. Krzywej (odcinek od ul. Sikorskiego do przebicia ulicy Kopernika) oraz
na budowie przebicia ulicy Kopernika do ulicy Spółdzielczej w Łapach.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Krzywej w Łapach
(dot. odcinka od ulicy Piwnej o długości ok. 105 m).
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Wpłynął wniosek KSC w Toruniu Oddział „Cukrowia Łapy” w Łapach w sprawie
wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
budowie instalacji do energetycznego wykorzystania biomasy na terenie cukrowni Łapy.
Wydawano opinie o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego miasta i gminy Łapy.
Wydawano kopie wypisów i wyrysów z obowiązujących miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Przygotowano wyjaśnienie na wniosek Pani Danuty Klewinowskiej skierowany do Rady
Miejskiej (za pośrednictwem Burmistrza) w sprawie możliwości zagospodarowania
działek nr 377 i 378 położonych w Łapach przy ul. Płonkowskiej.

Biuro Rady Miejskiej
• Przesłanie podjętych na sesji w dniu 25 września 2009 r. przez Radę Miejską 14 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 uchwał oraz protokołów z sesji do publikacji w BIP oraz na stronie Urzędu.
• Przekazanie do poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek
gminnych uchwał, które ich dotyczą.
• Sporządzenie protokołu z XLIII sesji z dnia 25.09 2009 r.
• Zwołanie i obsługa posiedzeń komisji przed sesją 30.10 2009 r.
• Przygotowanie porządku obrad sesji przewidzianej na 30.10 2009 r.
• Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym oraz sołtysom.
• Sporządzenie harmonogramu wykonania uchwał podjętych w dniu 25 września 2009 r.
• Załatwianie spraw bieżących Rady Miejskiej, komisji i Przewodniczącego Rady.
Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
• 13 października br. w Domu Kultury w Łapach odbyła się akcja pod nazwą „Posadź
drzewo!”, zorganizowana przez Urząd Miejski w Łapach. Na zainteresowanych czekało
tym razem 500 sztuk sadzonek drzew i krzewów zakupionych w Nadleśnictwie Rudka.
• 17 października 2009 na terenie nadrzecznym Bindugi w Łapach odbyły się zawody
latawcowe.
• 18 października 2009 r. Świetlica Wiejska w Łupiance Starej pełna była muzyki i
pozytywnych emocji mieszkańców wsi i zaproszonych gości, zorganizowany tam bowiem
został koncert pod hasłem "Złota jesień", podczas którego mogliśmy podziwiać zespół
Muza Widowiska Estradowe z programem: "Letni Tercet" i "Muszkieterowie znad Białki"
oraz zespoły "Płonkowianie" i "Łupinianki".
• 25 października o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łapach odbyło się otwarcie wystawy
fotograficznej Hassana Abbasa pt. „Źródło”.
• 31 października 2009. o godz. 19.00 w Domu Kultury w Łapach wystąpi zespół „THE
PATSY GAMBLE BAND”. Patsy Gamble to brytyjska saksofonistka i kompozytorka.
Pracuje m.in. dla Roda Stewarda, Micka Jaggera z Rolling Stones.
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Urodzenia - 30, zgony - 21, małżeństwa - 42, pobyty czasowe -16, zameldowanie na
pobyt stały - 23, przemeldowania - 16, nadanie numeru PESEL - 32, udzielonych
informacji - 1167, decyzje dot. spraw o wymeldowanie – 3.
• Inne - 2283 (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
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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 - 98, wydanych dowodów - 114, przyjętych dowodów - 124,
anulowanych dowodów - 142, wydano kopert dowodowych - 34, założono kopert
dowodowych - 23, otrzymano kopert dowodowych - 21, udzielonych informacji - 18,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 13, sprawdzonych kopert
dowodowych - 160, wprowadzonych dowodów osobistych do LBD -118.
Gospodarka finansowo-budżetowa
za okres 25.09.2009 r. - 30.10.2009 r. (w zakresie podatków i opłat lokalnych):
wymiar podatków
• Wprowadzono 28 zmian geodezyjnych.
• Wysłano 3 wezwania do wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości z
terenu miasta celem ich wypełnienia.
• Wydano 27 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych (osoby fizyczne), w
tym 7 decyzji z terenu gminy oraz 20 decyzji z terenu miasta.
• Wydano 3 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego oraz w
sprawie siedmiodniowego terminu do zapoznania się z dokumentami przed wydaniem
decyzji.
• Wydano decyzję w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu nabycia gruntów
na powiększenie gospodarstwa rolnego.
• Wydano 205 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników podatku rolnego oraz 6
zaświadczeń o stanie majątkowym podatników podatku od nieruchomości z terenu miasta.
• Udzielono 7 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, PUW Białystok,
MOPS w Łapach, Prokuraturę, Policję.
• Wydano decyzję w sprawie odroczenia trzeciej raty podatku za 2009 r. z terenu gminy.
• Przyjęto 2 korekty deklaracji dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości osób
prawnych na 2009 rok.
• Wydano decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano postanowienie odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego w Białymstoku dla potrzeb podatku od środków transportowych.
• Przyjęto i wprowadzono do ewidencji deklaracje podatku od środków transportowych
osób fizycznych oraz dokonano wymiaru podatku.
• Przygotowano projekt uchwały dotyczącej stawek podatku od nieruchomości na 2010 r.
oraz dokonano analizy poszczególnych stawek.
księgowość podatkowa
• Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych, w tym 2 zaświadczenia
dla podatników z terenu gminy oraz 1 dla podatnika z terenu miasta.
• Wysłano komornikowi wykaz zaległości podatników w związku z licytacją
nieruchomości.
• Wydano 10 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej, w tym 2 z terenu miasta
oraz 8 z terenu gminy.
• Wydano 2 postanowienia w sprawie siedmiodniowego terminu do zapoznania się z
dokumentami przed wydaniem decyzji.
• Rozliczono inkaso sołtysów za III kwartał 2009 r. oraz dokonano wypłaty należnych
kwot.
• Wysłano 118 upomnień do zapłaty zaległego podatku za 2009 r., w tym 57 upomnień
podatnikom z terenu gminy oraz 61 podatnikom z terenu miasta.
• Wysłano 64 upomnienia do zapłaty zaległego podatku od środków transportowych.
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Wprowadzono 50 potwierdzeń odbioru upomnień.
Wystawiono 18 tytułów wykonawczych i przesłano do Drugiego Urzędu Skarbowego w
Białymstoku.
• Skierowano do Urzędu Skarbowego 15 zawiadomień o wycofaniu tytułów
wykonawczych w związku z opłaceniem zaległości podatkowych (w tym 3 dotyczące
podatku od środków transportowych).
• Zaksięgowano wpłaty z kwitariuszy przychodowych za III kwartał 2009 r.
• Wydrukowano kwitariusze przychodowe na IV ratę podatku dla 25 sołectw.
• Rozliczono wpływy z podatku rolnego za III kwartał 2009 r. I przekazano 2% podatku dla
Podlaskiej Izby Rolniczej.
w zakresie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
• Przyjęto 105 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
• Wydano 205 decyzji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
w zakresie budżetu i księgowości budżetowej
• Dokonano bieżącej dekretacji i księgowania dochodów i wydatków budżetu, Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZFŚS oraz sum depozytowych.
• Dokonano bieżącej kontroli formalno rachunkowej wpływających do referatu
dokumentów księgowych oraz terminowo uregulowano zobowiązania budżetu.
• Założono rejestry dochodów i wydatków współfinansowanych ze środków Unii
Europejskiej.
• Wystawiono faktury sprzedaży za miesiące wrzesień – październik 2009 r.
• Sporządzono rejestry VAT oraz deklarację za miesiąc IX 2009 r. oraz przekazano należny
podatek.
• Dokonano naliczenia wynagrodzeń pracowników, radnych, sołtysów i innych oraz
dokonano wypłaty należnych świadczeń.
• Sporządzono deklaracje ZUS za miesiąc IX 2009 r. oraz przekazano należne składki.
• Dokonano zgłoszenia do ZUS nowozatrudnionych pracowników w ramach robót
publicznych oraz wyrejestrowania z ZUS pracowników z pierwszego naboru 2009 r.
• Uzgodniono i przekazano na konto urzędu skarbowego podatek od osób fizycznych za
miesiąc IX 2009 r.
• Sprawdzono sprawozdania kwartalne Rb-28S oraz Rb-27S jednostek podległych oraz
dokonano agregacji sprawozdań jednostkowych.
• Sporządzono sprawozdania za III kwartał 2009 r. (Rb-28S, Rb-27S, Rb-NDS, Rb-Z, RBN, Rb-27ZZ, Rb-50) oraz przekazano je stosownym instytucjom (RIO, PUW, Biuro
Wyborcze).
• Rozliczono I transzę kredytu na sfinansowanie deficytu oraz planowanych rozchodów
budżetu gminy w 2009 r. oraz wystąpiono z wnioskiem o wypłatę drugiej transzy.
• Przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia dotyczącą przetargu
nieograniczonego na kredyt w wysokości 4.000.000,- zł.
• Przygotowano dokumenty finansowe do wniosków o płatność składanych do Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku przez Referat Organizacyjny Urzędu oraz dokonano
uzupełnienia wniosków.
• Przygotowano odpowiednie akty prawa miejscowego (uchwałę i zarządzenia) celem
dokonania zmian w budżecie gminy w roku 2009.
• Naniesiono zmiany w planie finansowym urzędu oraz dokonano sprawdzenia planów
jednostek podległych.
• Zebrano materiały dotyczące projektu budżetu na 2010 r. od wszystkich jednostek oraz
komórek organizacyjnych Urzędu oraz rozpoczęto prace nad projektem budżetu.
Gospodarka komunalna i inwestycje
I. Drogownictwo
6

Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej
• Uhowo droga do pól o długości 1800 m., trwają prace ziemne oraz wykonywanie
nawierzchni żwirowej na długości około 500 m. Szacunkowa wartość robót 24000 zł.
• Trwają prace ziemne przy wykonaniu nawierzchni żwirowej ul. Różanej na odcinku od ul.
Strażackiej do Polnej. Szacunkowa wartość prac – 9000 zł.
• Trwają prace przy porządkowaniu terenu w miejscowości Gąsówka-Oleksin pod przyszłą
lokalizację przystanku dla autobusu szkolnego (zakres robót wycięcie zakrzaczeń,
wycięcie 5 drzew, uzupełnienie ziemią i profilowanie skarp rowu, wyrównanie terenu
ziemią, wykonanie nawierzchni z kruszywa naturalnego).
• Wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych. Wartość prac – 6706,80 zł.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
• Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w mieście i gminie na
powierzchni 155,02 m2. Wartość robót – 19 134,01 zł.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Wykonywane są bieżące naprawy oznakowania pionowego.
Oświetlenie uliczne
• Prowadzone są czynności związane z rozbudową oświetlenia (iluminacja) w Płonce
Kościelnej.
• Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii
oświetleniowej (kablowa) w ulicach: Główna na odcinku od Placu Niepodległości do ul.
Matejki, Piaskowej na odcinku od ul. Głównej do ul. Polnej oraz w ul. Armii Krajowej.
• Została wykonana dokumentacja oświetlenia w ul. 11 Listopada. Wartość – 3904 zł.
• Wykonano linię oświetleniową w Płonce Kościelnej i w Płonce-Strumiance oraz w ul.
Konopnickiej. Wartość prac – 37 040 zł.
Chodniki
• Trwają prace przy odbudowie chodnika w ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Długiej do
ul. Czerwonego Krzyża. Wartość ofertowa zlecenia -105 548 zł.
Inne
• Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ulicy Głównej 30. Wartość
– 10980 zł.
• Zawarto umowę na wykonanie projektu miejsc postojowych w ulicy Polnej (przy
Przedszkolu nr 1).
II. Inwestycje
• Trwa budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej w Łapach.
Celem realizacji inwestycji jest potrzeba wykonania przyłączy wodociągowych oraz
wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu działek. Wykonawcą jest Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ul. Ppłk.
Stanisława Nilskiego-Łapińskiego. Wykonawcą robót był Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Łapach. Koszy wykonania prac budowlanych wyniósł 43 780,97 zł brutto.
• Rozpoczęto roboty budowlane w ul. Mokrej w Łapach celem wykonania budowy sieci
wodociągowej z rur PCV 160. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w
Łapach.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 4 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 3 przyłącza do sieci wodociągowej.
• Zakończone zostały prace projektowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z
przepompowniami ścieków w Gąsówce Starej (ul. Kruczkowskiego, Wańkowicza,
Asnyka) oraz na działce nr geod. 38/4 w Łapach-Łynkach (ul. Kombatantów) przez
Jerzego Zawadzkiego Usługi projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory budowlane. Koszt
wykonania projektu budowlanego wyniósł 28 000,00 zł.
• Nadzorowano realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku
Gimnazjum nr 1”.
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Wzywano (ze skutkiem pozytywnym) wykonawcę boiska wielofunkcyjnego przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Łapach do usunięcia usterek.
• Rozpoczęto procedury związane z wykonaniem dokumentacji na przebudowę Kina w
Łapach.
• Przygotowano specyfikacje na zadanie Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na
terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów
Kultury (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK
Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, GąsówceSkwarki, Łupiance Starej i Daniłowie Małym.
• Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na połączenie
komunikacyjne pomieszczeń na I piętrze Urzędu.
• Wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na wykonanie dokumentacji na obiekt
gospodarczo usługowy i zagospodarowanie cmentarza w Łapach.
• Prowadzono sprawę rozliczenia pomocy publicznej na budowę budynku mieszkalnousługowego przy ul. Cmentarnej w Łapach.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
• Przeanalizowano wniosek i wydano decyzję zezwalającą na odbiór odpadów
komunalnych z terenu gminy Łapy firmie MPK Sp. z o.o.
• Przeprowadzono postępowanie na wniosek Państwa Haliny i Tadeusza Łapińskich w
sprawie zmiany stanu wód na gruncie na działkach o Nr 1085, 1086, 1087 położonych w
Łapach. Zgodnie z art. 29 pkt 1 ust 2 oraz pkt 3 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo
wodne (Dz. U. z 2001 r. Nr 115, poz. 1229 z późn. zm.) postępowanie zakończono
wydaniem decyzji nakazującej właścicielom działek 1085 i 1086 położonych w Łapach
wykonanie urządzeń uniemożliwiających spływ wód powierzchniowych na działkę nr
1087 położonej w Łapach przy ul. Przechodniej.
• Dokonano zakupu 500 sadzonek drzew i krzewów oraz przeprowadzono akcję polegającą
na rozdaniu tychże sadzonek wśród mieszkańców gminy Łapy.
• Opracowano Zarządzenie Burmistrza Łap w sprawie warunków dofinansowania działań
polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z
budynków, budowli i instalacji w 2010 roku.
• W związku ze zgłoszonymi uwagami mieszkańca Łap dotyczącymi nieprawidłowego
odbioru odpadów zbieranych selektywnie przez PPUH "Czyścioch" Sp. z o.o. wystąpiono
z pismem do przedsiębiorstwa w sprawie wyjaśnienia zaistniałej sytuacji.
IV Środki unijne i zewnętrzne
• Złożono uzupełnienia do wniosku o dofinansowanie projektu dotyczącego budowy sieci
kanalizacyjnej i wodociągowej w miejscowościach Gąsówka-Osse, Gąsówka-Somachy i
Gąsówka-Skwarki w ramach PROW „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności
wiejskiej”.
• Złożono wniosek sprawozdawczy z realizacji projektu pn. „Poprawa układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Surażska i
Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara, Daniłowo Duże)”.
• Złożono wniosek o płatność projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i
dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara, Daniłowo Duże)”.
• Złożono uzupełnienia do wniosku o płatność projektu pn. „Przebudowa ciągu dróg
gminnych i powiatowych (drogi o nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.
Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej”.
• Złożono wniosek o dofinansowanie w ramach PO KL działanie 9.5 Oddolne inicjatywy
edukacyjne na obszarach wiejskich pn. „Umiejętność obsługi komputera możliwością
kształcenia się w systemie e-learningowym” na kwotę 47 480 zł.
• Trwa współpraca z WUP zmierzająca do podpisania umowy o dofinansowanie z działania
6.2 Promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia.
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Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę napojów i bułek do placówek
oświatowych w ramach projektu „Znam, wiem, potrafię… - edycja II” finansowanego z
Programu
Operacyjnego
Kapitał Ludzki na lata 2007-2013 Działanie
9.1.2.Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do edukacji
oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
• Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy materiałów
dydaktycznych do placówek oświatowych w ramach projektu „Znam, wiem, potrafię… edycja II” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Działanie 9.1.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów o utrudnionym dostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych.
• Złożono uwagi do kryteriów oceny wniosków w ramach działania 3.1 Rozwój
atrakcyjności turystycznej regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2007-2013.
• Złożono uwagi do projektu Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania
turystycznego województwa podlaskiego na lata 2010-2015, który stanowi podstawę do
ustalenia kryteriów oceny wniosków dla działania 3.1 Rozwój atrakcyjności turystycznej
regionu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 20072013.
• Pracownik Urzędu Miejskiego uczestniczył w spotkaniu konsultacyjnym związanym z
projektem Programu rozwoju turystyki i zagospodarowania turystycznego województwa
podlaskiego na lata 2010-2015. Zgłoszone zostały kolejne uwagi co do propozycji mapy
atrakcyjności turystycznej województwa podlaskiego oraz mapy zagospodarowania
turystycznego województwa podlaskiego (uwzględnienie wszystkich walorów Doliny
Narwi oraz uznanie Łap jako centrum rekreacyjno-turystycznego).
• Trwają konsultacje w sprawie weryfikacji propozycji punktów dostępowych sieci
szerokopasmowej w Gminie Łapy w ramach projektu sieci szerokopasmowych
finansowanego z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Gmina Łapy
zgłosiła swoje propozycje punktów węzłowych. Obecnie trwa ich weryfikacja techniczna.
Pozostałe źródła finansowania
• Złożono wniosek o dofinansowanie przebudowy ul. Głównej na odcinku od ul. Matejki do
ul. Polnej, który będzie złożony do dofinansowania w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka) o wartości 1 101,9 tys. tys. zł i kwocie
dofinansowania 535,6 tys. zł.
• Złożono dokumenty niezbędne do podpisania umowy o dofinansowanie na przebudowę
ul. Długiej w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw.
schetynówka).
• Trwają prace związane z realizacją I edycji Rządowego Programu Radosna Szkoła, w
ramach którego szkoły podstawowe Gminy Łapy otrzymały dofinansowanie na zakup
pomocy dydaktycznych związanych z organizacją w szkołach miejsc zabaw.
• Trwa opracowanie wniosków do II edycji Rządowego Programu Radosna Szkoła.
V Inna działalność
Mieszkalnictw0
• Został przygotowany i złożony wniosek o wsparcie finansowe utworzenia nowego lokalu
socjalnego, w ramach remontu budynku znajdującego się w Łapach przy ul. 3-go Maja 33.
• Odbyły się zebrania wspólnot mieszkaniowych, w których znajdują się lokale należące do
Gminy Łapy. Głównym tematem zebrań było podjęcie uchwał w sprawie nowych stawek
zaliczek na poczet opłat za centralne ogrzewanie i ciepłą wodę. Obecny na części zebrań
dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej, który wyjaśniał sposób oraz powody, dla których
wzrosły opłaty za dostawy energii cieplnej.
• Przedłużono umowę najmu z lokatorem lokalu socjalnego.
• Odpowiedziano na podanie osoby chcącej wynająć mieszkanie z zasobów Gminy Łapy.
Utrzymanie czystości i porządku
• Prowadzone jest pisemne upominanie mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
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Systematycznie prowadzone jest utrzymanie czystości na utwardzonych ulicach miasta
przy pomocy zamiatarki mechanicznej.
• Zaktualizowano wykaz terenów zielonych w mieście, trwają prace przy inwentaryzacji
powierzchni trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Trwają prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej.
• Zlecono wykonanie cięć prześwietlających korony oraz wycinki drzew na terenie miasta
firmie zewnętrznej.
• Rozpoczęto prace porządkowe w rejonie dzielnicy Wygwizdowo.
• Uporządkowano tereny dwóch kolejnych działek będących własnością Gminy Łapy.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniach: 9.00.2009r., 22.09.2009r , przekazano do schroniska dla bezdomnych zwierząt
9 psów bezpańskich, które zostały odłowione na terenie gminy Łapy.
• Zlecono wykonanie eutanazji psa, który został poszkodowany w wypadku na stacji
kolejowej.
• Zamieszczane są na stronie internetowej ogłoszenia o możliwości adopcji bezpańskich
zwierząt odłowionych na terenie Gminy Łapy.
• Przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
Cmentarze i grobownictwo
• Prowadzone jest bieżące utrzymanie cmentarza przez ZWiK.
• Zakończono prace remontowe alejek na cmentarzu na powierzchni 480 m2
• Wystąpiono do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o
współfinansowanie remontu obelisku we wsi Wólka Waniewska. Uzyskano pozytywną
opinię tego wniosku wyrażona przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Białymstoku.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych
• Wydano 11 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
• Wydano 6 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
• Wydano 2 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
• Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
• Uzgodniono 6 projektów czasowej organizacji ruchu.
Inwestycje drogowe
• Współpraca z projektantem 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”.
• Współpraca z projektantem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140m
od ul. gen. Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Budowa nawierzchni ul. Łąkowej i ul. Głównej na
odcinku od ul. Boh. Westerplatte do ul. Matejki” - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i
Mostów sp. z o.o. Białystok.
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności
terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie, Bokiny,
Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)” w latach 2009-2010”
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych
(drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówka
Starej” w latach 2009-2012” .
• Współpraca z wykonawcą inwestycji: „Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w Łapach
na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do ujęcia wody w stronę skrzyżowania z ul.
Cmentarną” – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o. w Białymstoku z/s
w Hryniewiczach.
• Bieżąca kontrola inwestycji drogowych w mieście i gminie Łapy.
10

•

•

Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „MERIDAN”
J. Kurzynka, A. Żegarska s.c. 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 lok. 502 na
„Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowej do opracowania projektu technicznego
drogi powiatowej nr 1534B w miejscowości Wólka Waniewska” na kwotę 8 784,00 zł
bruttu.
Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych „MERIDAN”
J. Kurzynka, A. Żegarska s.c. 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 lok. 502 na
„Opracowanie map sytuacyjno-wysokościowej do opracowania projektu przebudowy
ciągu dróg miejskich od drogi wojewódzkiej nr 682 do drogi wojewódzkiej nr 681” na
kwotę 11 500 zł brutto”.

Gospodarka nieruchomościami
• Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano następujące projekty uchwał: w
sprawie przekazania w użyczenie na czas nieoznaczony Szkole Podstawowej nr 1 im.
Papieża Jana Pawła II w Łapach przy ul. Polnej w postaci zabudowanych budynkami
szkoły działek oznaczonych numerami 1283/1, 1291 o łącznej pow. 1,2188 ha z
przeznaczeniem na działalność statutową szkoły oraz w sprawie sprzedaży w drodze
przetargu nieograniczonego lokalu mieszkalnego nr 31 o pow. 33,97 m2 położonego w
Łapach przy ul. Armii Krajowej 1.
• Zawarto 14 umów na dzierżawę części działki oznaczonej numerem 418 o pow. 1,1142 ha
położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury (ogródki działkowe pracowników byłej
Cukrowni).
• Zawarto 3 umowy dzierżawy na część działki nr 887 o pow. 0,1363 ha położonej w
Łapach przy ul. Śliskiej z przeznaczeniem na uzupełnienie działek przyległych (cele
mieszkaniowe).
• W dniu 16.10.2009 roku została zawarta umowa na przekazanie w użyczenie działek nr
628, 629, 631, 633, 1887 (część), 1889, 1006 o pow. łącznej 1,6748 ha położonych w
Łapach przy ul. J. Matejki na rzecz Gimnazjum nr 1 w Łapach.
• W dniu 26.10.2009 roku zawarto umowę na użyczenie lokalu nr 13 położonego w Łapach
przy ul. Głównej 8 ( I piętro budynku byłego PZPR) z przeznaczeniem na utworzenie
punktu przyjęć interesantów Komisariatu Policji w Łapach. Punkt przyjęć tworzy się na
czas remontu Komisariatu.
• W dniu 24.09.2009 r. Gmina Łapy nabyła na własność działki położone w ŁapachSzołajdach oznaczone numerami 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 o łącznej powierzchni
0,8429 ha za kwotę 54 788,50 zł z przeznaczeniem na tereny inwestycyjne.
• W dniu 20.10.2009 r. Gmina Łapy nabyła na własność działkę położoną w Łapach przy
ul. Południowej, oznaczoną numerem 281 o powierzchni 0,1454 ha za kwotę 39 258 zł z
przeznaczeniem pod drogę.
• Sporządzono i wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do oddania w
użytkowanie wieczyste, obejmujący działkę nr 1938/10 o pow. 0,0184 położoną w Łapach
przy ul. Głównej przeznaczoną do przekazania w użytkowanie wieczyste w drodze
bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz”, przeznaczonych do
przekazania w dzierżawę na cele rolne działek oznaczonych numerami 82/1, 82/2, 82/3,
82/4, 82/5, 2, 8 i 13 o łącznej pow. 1,1729 ha położonych w Łapach-Szołajdach.
• W dniu 28 września 2009 r. przeprowadzono I przetarg pisemny nieograniczony na
przekazanie w najem lokali użytkowych, znajdujących się budynku w Łapach przy ulicy
Głównej 8 na działce nr 1356 o pow. 2497 m2, będącej własnością Skarbu Państwa w
dzierżawie Gminy Łapy. Przetarg dotyczył następujących lokali: 1. Lokal położony na
parterze – sala konferencyjna o pow. 157,39 m2 , pomieszczenie na bankomat, położone
na parterze budynku o pow. 5m2. Część niejawna przetargu przeprowadzona w dniu 30
września 2009 roku dotyczyła najmu pomieszczenia po bankomacie powierzchni 5 m2,
ponieważ do przetargu na najem lokalu na parterze – sali konferencyjnej nikt się nie
zgłosił. Ofertę na najem pomieszczenia po bankomacie złożył PKO Bank Polski SA w
Warszawie. Nie złożono innych ofert na najem lokali. Cena wywoławcza rocznej opłaty z
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tytułu najmu pomieszczenia po bankomacie została ustalona na kwotę 780 zł (siedemset
osiemdziesiąt złotych) netto. Komisja przetargowa przyjęła ofertę złożoną przez PKO
Bank Polski SA w Warszawie z uwagi na zaproponowaną wysokość czynszu najmu w
kwocie 900 zł (dziewięćset złotych) netto rocznie. Do ustalonej kwoty najmu doliczy się
VAT- 22%, tj. 198 zł.
Od dnia 20 października 2009 roku na 21 dni zostały wywieszone wykazy następujących
nieruchomości, stanowiących własność Gminy Łapy, przeznaczonych do sprzedaży:
- lokal mieszkalny nr 31, położony w Łapach, ul. Armii Krajowej 1,
- działka położona w Łapach, ul. Puchalskiego 35, oznaczona numerem geodezyjnym
2021 o pow. 461 m2,
- działka położona w Łapach, ul. Puchalskiego 37, oznaczona numerem geodezyjnym
2020 o pow. 477 m2,
- działka położona w Łapach, ul. Barwikowska 35, oznaczona numerem geodezyjnym
2084 o pow. 541 m2.
Na dzień 26 października 2009 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
sprzedaż niezabudowanej działki, położonej w Łapach przy ulicy Różanej, oznaczonej
numerem geodezyjnym 300/2 o powierzchni 2251 m2. stanowiącej własność Gminy Łapy,
posiadającej urządzoną księgę wieczystą KW Nr BI1B/00081991/2. Cena wywoławcza –
116.000 zł. Zostało wpłacone 1 wadium.
Na dzień 26 października 2009 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości
położonej w Łapach przy ulicy Gen. W. Sikorskiego, oznaczonej numerem geodezyjnym
230/91 o powierzchni 2759 m2, stanowiącej własność Skarbu Państwa w wieczystym
użytkowaniu Gminy Łapy (schron). Przetarg nie doszedł do skutku z powodu braku
chętnych na zakup nieruchomości.
Na dzień 26 listopada 2009 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż nieruchomości
stanowiących własność Gminy Łapy: Działki położonej we wsi Bokiny, posiadającej
urządzoną księgę wieczystą KW 63.299, oznaczonej numerem geodezyjnym 330/18 o
powierzchni 1,0000 ha. Cena wywoławcza – 15.500 zł. Lokalu mieszkalnego nr 4 o
powierzchni użytkowej 19,40 m2, położonego na poddaszu budynku mieszkalnego w
Łapach przy ulicy Brańskiej 2 działki nr 251/5 o powierzchni 1059m2, stanowiącej
własność Gminy Łapy, KW nr 112879. Cena wywoławcza – 13.300 zł.
Na dzień 26 listopada ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na przekazanie
w najem lokalu użytkowego, znajdującego się budynku w Łapach przy ulicy Głównej 8 na
działce nr 1356 o pow. 2497 m2, będącej własnością Skarbu Państwa w dzierżawie Gminy
Łapy. Przetarg dotyczy lokalu położonego na parterze – sala konferencyjna o pow. 157,39
m2.
Do Sądu rejonowego w Białymstoku skierowano wniosek o zasiedzenie 10 nieruchomości
położonych w obrębie Łapy-Szołajdy stanowiących drogi.
Na komisję Inwentaryzacyjną Rady Miejskiej w Łapach przygotowano materiały do
komunalizacji nieruchomości stanowiących drogi, położonych w obrębach Łapy-Łynki i
Łapy-Kołpaki.
Wydano 60 faktur Vat za dzierżawę gruntów gminnych. Do osób zalegających z opłatami
skierowano 4 upomnienia.
Wydano 11 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz 3 postanowienia.

Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 18.09.2009 do 22.10.2009r.
• Zarejestrowano 20 nowych podmiotów gospodarczych.
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 48 przedsiębiorcom.
• Wydano 4 zaświadczenia o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 17 przedsiębiorcom.
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 13
przedsiębiorców.
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Zawieszono działalność gospodarczą 8 przedsiębiorcom.
Wznowiono działalność gospodarczą 7 przedsiębiorcom.
Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 3 przedsiębiorcom.
Potwierdzono za zgodność z oryginałem 17 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
Wydano 2 decyzje stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
Naliczono opłatę, III 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 57 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 62.810,22 zł. (III rata).
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w nowym punkcie sprzedaży w Łapach ul. Żwirki i Wigury 25.
wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu,
od 4,5% do18% alkoholu oraz pow.18% alkoholu dla Jeronimo Martins Dystrybucja w
Łapach ul. Żwirki i Wigury 25.
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.
Od 31 marca wszelkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
dokonywane są w Urzędzie Miejskim - „jedno okienko” (ewidencja działalności, regon,
aktualizacja NIP, rachunek bankowy, wybór formy opodatkowania, zmiany wpisu,
likwidacja działalności, zawieszenie i wznowienie działalności, ZUS).
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.

Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Zawarto dwie umowy o pracę na roboty publiczne.
• Sporządzono sprawozdania kwartalne o zatrudnieniu i wynagrodzeniach oraz
badania popytu na pracę.
• Zawarto jedną umowę o odbywanie stażu przez bezrobotną młodzież.
• Złożono 3 wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu.
• Wydano 10 zaświadczeń o zatrudnieniu.
• Zawarto jedną umowę na pożyczkę mieszkaniową.
• Zorganizowano szkolenie okresowe bhp dla 30 pracowników.
• Wysłano dwie osoby na 1-dniowe szkolenia.
• Wydanie kserokopii dokumentów o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na potrzeby Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych dla trzech osób, którzy byli zatrudnieni w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Łapach.
• Sporządzenie danych do projektu budżetu na rok 2010.
Ponadto
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Zamawiano na bieżąco materiały biurowe i druki.

•

Koordynowano prace nad wykonaniem legitymacji służbowych dla pracowników referatu
budżetowego uprawniające do przeprowadzenia kontroli.

•

Koordynowanie prac związanych z remontem pomieszczeń Urzędu (II piętro).

•

Zakup mebli do pokojów 307.

•

Zawarto umowy zlecenie – na roznoszenie korespondencji.

•

Przekazano do Ośrodka Kultury Fizycznej w Łapach wyposażenie o wartości 2142,50 zł
oraz regał ścienny wmontowany o wartości 2100,00 zł.

•

Koordynowano zakup zewnętrznych stojaków na flagi, pleksy na mapy, tabliczek
„pierwsza pomoc przedmedyczna”.

•

Przygotowano projekt budżetu 2009 r.

•

Uczestniczono w przygotowaniach Dnia Edukacji.

•

Uczestniczono w przygotowaniach wizyty przedstawicieli rządu Płn. Nadrenii-Westfalii w
związku z zakończeniem programu „Projekt Modelowy Narew”.

•

Uczestniczono w przygotowaniach wizyty przedstawicieli z Hiszpanii.

•

Zamawiano pieczęcie urzędowe.

•

Udostępniono 5 jednostek archiwalnych.

•

Przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie zaprojektowania i wykonania godła
państwowego do Sali Urzędu Stanu Cywilnego.

•

Przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie zaprojektowania i wykonania tabliczki HOTSPOT na plac Niepodległości w Łapach.

•

Przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie zakupu zestawu dzwonków
bezprzewodowych do budynku Urzędu.

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).

•

Zakup dwóch laptopów do pokoju nr 4 i 101, przygotowanie sprzętu do wymagań
stanowiska.

•

Uporządkowanie okablowania wszystkich komputerów na parterze Urzędu.

•

Nadzór nad prowadzonymi remontami na II piętrze pod kątem budowy sieci.

•

Uruchomienie instalacji telefonicznej na III piętrze – przeprogramowanie centrali.

•

Rekonfiguracja sieci dla Referatu Gospodarki Nieruchomościami (zmiana piętra).

•

Aktualizacja programów: SEL, USC, EAP, LEX, SB, POS.

•

Aktualizacja Biuletynu Informacji Publicznej.
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Montaż dzwonków w urzędzie.

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
• Sporządzono aktów stanu cywilnego – 72, w tym: aktów urodzeń – 27, aktów małżeństw
– 24, aktów zgonu – 21.
• Wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 396 w tym: odpisy zupełne –25, odpisy
skrócone – 337, odpisy wielojęzyczne – 34.
• Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 4, sprostowania i uzupełnienia aktów – 6.
• Wydano decyzję na zmianę imienia i nazwiska.
• Wydano decyzję dotyczącą odtworzenia aktu sporządzonego za granicą.
• Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 4 par.
• Udzielono ślubów cywilnych dla 4 par.
• Naniesiono przypiski na 115 aktach stanu cywilnego.
• Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 68 osób.
• Przekazano informacje do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych o wszystkich
zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego – 65.
• Przyjęto oświadczenie o uznaniu dziecka.
• Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie.
• Prowadzono korespondencję z Sądami, Policją, PZU, ZUS, KRUS 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 – 78.
• Prowadzono korespondencję konsularną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
• Do 22 października 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia
pieniężne: zasiłki stałe dla 59 osób na ogólną kwotę 166473 zł, zasiłki okresowe dla 755
rodzin na ogólną kwotę 1615417 zł, bony na żywność dla 45 osób na ogólną kwotę 23000
zł, zasiłki celowe dla 450 osób na ogólną kwotę 179544 zł, dożywianie dzieci w szkołach
przyznano 572 obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 191732 zł, zasiłki celowe z
Programu na dożywianie na ogólną kwotę 596700 zł.
• Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta 40
rodzin. 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, która ma 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 we wrześniu br. skorzystało 13 osób, które są umieszczone w Domu Pomocy
Społecznej w Uhowie, oraz 3 osoby, które są umieszczone w Jałówce oraz 1 osoba w
Kozarzach. Ogólny koszt za pobyt w domach pomocy do października br. wyniósł 169629
zł.
• Osoby i rodziny korzystające z pomocy ośrodka mają zapewnione świadczenie w postaci
pracy socjalnej. Praca socjalna polega na poprawie funkcjonowania rodziny w środowisku
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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 do października br. 152 rodziny.
Do dnia 22 października do ośrodka wpłynęło 635 nowych wniosków o przyznanie
pomocy. Do chwili obecnej rozpatrzono 525 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 zgłosiło się 220 nowych 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 – 12, występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych
osobowych do różnych instytucji – 55, odpowiedzi na pisma z Policji i Prokuratury – 25.
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. Projekt jest realizowany zgodnie z
harmonogramem.
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” oraz trening
asertywności „Nie piję – co dalej”,
1. warsztaty „Ja dom i praca” dla osób niepełnosprawnych,
2. warsztaty rozwoju osobistego „Pokonam strach”,
3. warsztaty „Integracja z rynkiem pracy”,
4. grupy samokształceniowe „Dla siebie dla innych”,
5. program „Wspieranie osób będących w sytuacjach trudnych”,
6. spotkanie integracyjne kończące projekt.
Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 80 osób.
Dział świadczeń rodzinnych do października br. wypłacił: zasiłki rodzinne dodatki do
tych zasiłków na ogólną kwotę 2699199 zł, świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę
724642 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę 505723 zł.
Do 22 października br. na dodatki mieszkaniowe wydano 633559 zł. Od maja zwiększyła
się liczba rodzin korzystająca z tej formy pomocy w związku z likwidacją ZNTK i
Cukrowni. Miesięczny koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych średnio zwiększył się o
około 25000 zł. w porównaniu do stycznia br.
Do dnia 15 września przyjmowane były wnioski na stypendia szkolne. Wydano około 600
wniosków. Ośrodek wydał 526 decyzji na stypendia szkolne. Wysokość stypendium
wynosi 93 zł miesięcznie na osobę. Przyznano stypendium osobie z kolegium
nauczycielskiego. Stypendia są przyznane do końca lutego 2010 r. Wydano 31 decyzji
odmownych zew względu na przekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł.
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Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
• Przygotowania logistyczne do organizacji finałowych rozstrzygnięć rywalizacji
koszykówki ulicznej i letniej ligi piłkarskiej. Przygotowania sportowej oferty jesiennozimowej „Zamień nadwagę na zdrowie”.
• Organizowanie wyjazdów na pływalnię, szkółki siatkarskiej dla dzieci oraz dziewcząt i
pań, halowych rozgrywek koszykówki, siatkówki i piłki nożnej, na bazach hal sportowych
łapskich szkół, indywidualnych zajęć sportowych aerobiku, samoobrony oraz turystyki
rowerowej, Niepodległościowych Biegów Przełajowych.
• Pomoc w tworzeniu struktur Łapskiego Towarzystwa Rowerowego.
Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe
• Finał letniej ligi piłki nożnej dorosłych z udziałem ok.50 uczestników.
• Organizacja pięciu rajdów rowerowych (ok. stu uczestników (Hodyszewo, Olszewo,
Kurowo, Doktorce, Kiermusy).
Wykonane prace gospodarcze
• Zgodnie z terminarzem gier piłkarskich, przygotowuje się boiska do potrzeb rozgrywek.
• Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych – opryski, nawożenie,
uprzątanie itp. boisk w Łapach i Uhowie oraz Plaży Miejskiej w Uhowie.
• Remontowany jest, w większości sposobem gospodarczym, budynek „starej siłowni” z
przeznaczeniem na potrzeby szatni dla biorących udział w zawodach i zajęciach
sportowych.
Zajęcia
• Szkółka Siatkówki dziewcząt – ok.15 osób w ZSM i SP1.
• Szkółka Siatkówki dla dzieci – w SP 2 ok. 15 osób.
• Indywidualne zajęcia siatkówki dla wszystkich chętnych w hali ZSM.
• Zajęcia aerobiku pań trzy razy w tygodniu w których uczestniczy średnio 20 osób.
Inne
• Każdorazowo udzielana jest pomoc sędziowska podczas rozgrywek szkolnych
odbywających się na terenie naszego miasta.
• Ponadto OKF współorganizował kolejną edycję Parafiady z udziałem ok. 500 osób,
eliminacyjne gry piłkarskie w ramach mistrzostw powiatu oraz Igrzysk szkolnych i
Gimnazjady dla szkół podstawowych i gimnazjalnych, biegi uliczne „Od Karolka do
Karola”.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
Dotyczy okresu od 21.09.2009 r. do 23.10.2009 r.
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, wydawaniem dyspozycji
wypłat gotówki, sporządzaniem comiesięcznych deklaracji DRA z załącznikami dla ZUS,
sporządzeniem deklaracji podatkowych na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od
osób fizycznych, sporządzaniem 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 dla nauczycieli oraz dla
pozostałych pracowników, sporządzeniem i wykonaniem ponad 1 000 przelewów oraz
sporządzeniem wymaganych sprawozdań budżetowych. Prace dodatkowe to obsługa
finansowa programu POKL związanego z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
Pozostała działalność
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Zakończono realizację Rządowego programem pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka
szkolna” - 199 uczniów z naszej gminy otrzymało zwrot pieniędzy za podręczniki
szkolne.
Sporządzono sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 30.09.2009 r.
W Szkole Podstawowej w Uhowie od 1.10.2009 r. utworzono dodatkowy oddział
przedszkolny dla dzieci w wieku 3-5 lat.
Przygotowano propozycje planów rzeczowo-finansowych szkół, przedszkoli i Biura na
2010 rok.

Promocja
• Koordynowanie organizacji imprez i wydarzeń. Koordynowanie prac związanych z
planowanymi uroczystościami obchodów Święta Niepodległości.
• Opracowanie relacji z wydarzeń i informacji na stronę www.lapy.podlasie.pl
•

Udział w posiedzeniu Zespołu ds. Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki – dnia 8.10.2009
r.

•

Udział w szkoleniu pt. „Teleinformatyka a rozwój wsi. Wykorzystanie rozwiązań ICT w
rolnictwie, przemyśle rolno-spożywczym, turystyce oraz dla stymulowania
przedsiębiorczości wiejskiej” – dnia 22.10.2009 r.

•

Udział w konferencji poświęconej Partnerstwu Wschodniemu – dnia 27.10.2009 r.

•

Udział w spotkaniu z delegacją rządu Północnej Nadrenii Westfalii na zakończenie
programu „Projekt Modelowy Narew” w Urzędzie Miejskim w Łapach i w siedzibie NPN
w Kurowie – dnia 25.09.2009 r.

•

Udział w akademii z okazji Dnia Edukacji Nauczyciela w Szkole Podstawowej nr 1 im.
Papieża Jana Pawła II.

•

Koordynowanie i przygotowanie wizyty przedstawicieli hiszpańskiej Grup UE w
Urzędzie Miejskim w Łapach. Udział w spotkaniu.

•

Przekazanie właścicielom lasów informacji o wyłożeniu do wglądu projektów
uproszczonych planów urządzenia lasów oraz informowanie o możliwości wnoszenia
zastrzeżeń i uwag.

•

Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2010 i przekazanie Starostwu
Powiatowemu w Białymstoku.

•

Konsultacje z sołtysami dot. funduszu sołeckiego (przyjmowanie wniosków).

•

Przygotowanie komunikatów Inspektora Weterynarii i Kół Łowieckich.

•

Aktualizacja kalendarza imprez kulturalnych na stronie internetowej.

•

Opracowanie formatek z terenami inwestycyjnymi Gminy Łapy dla Centrum Obsługi
Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.

•

Przygotowanie informacji nt. terenów inwestycyjnych Gminy Łapy i przesłanie do 21
ambasad na terytorium RP.

•

Skierowanie pisma do PKP CARGO SA w sprawie bezpłatnego przetransportowania
zabytkowego parowozu do Łap.

•

Udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i przygotowywanie informacji dot.
oferty inwestycyjnej Gminy Łapy.
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•

Przygotowanie umowy promocji ze Szwadronem Kawalerii im. X Pułku Ułanów.

•

Przekazanie dokumentacji z szacowania i dokumentowania strat na polach, pastwiskach i
łąkach zgodnie z wytycznymi Wojewody Podlaskiego do MOPS-u.

•

Opracowywanie projektu dokumentacji systemu zarządzania jakością.

•

Przygotowanie Listu gratulacyjnego oraz zakup prezentu dla 100-letniego jubilata.

•

Opracowywanie informacji nt. produktów lokalnych na stronę internetową.

Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
• Zatrudniono 6 pracowników na umowę o pracę (obsługa kotłowni ZNTK.)
• W dniu 01.10.2009 r. uzyskano decyzję Starostwa Powiatowego w Białymstoku o
przeniesienie praw i obowiązków w zakresie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów
do powietrza z instalacji energetycznej - kotłownia zakładowa ZNTK.
• W dniu 05.10.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę miału węglowego do
dzierżawionej kotłowni ZNTK.
• Zamontowano układy pomiarowo-rozliczeniowe w kotłowni i węzłach dzierżawionych z
ZNTK.
• Zakończono remont obmurza kotła WR1 w kotłowni ZNTK.
• Kontynuowano prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego (II piętro).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Dyrektor W. Brzosko)
• Na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowniach
ścieków.
• Prowadzono prace naprawcze i remontowe maszyn i urządzeń zakładu.
• Wykonywano prace zlecone przez Urząd Miejski.
• Trwają prace przy budowie wodociągu i kanalizacji w ulicy Harcerskiej w Łapach.
• Ogłoszony został przetarg na wynajem koparko-ładowarek.
• Zakończono prace przy budowie nawierzchni w ulicy Łąkowej łącznie z wymianą
pierścieni odciążających i płyt redukcyjnych na studniach kanalizacyjnych.
• Trwają prace przy układaniu kostki na alejce na cmentarzu wraz z przedłużeniem
wodociągu o 190 mb wraz z dwoma punktami czerpalnymi.
• Przełożony został wodociąg w ulicy Długiej w Łapach łącznie z wyjściami w
przyległe ulice, z wymianą pierścieni odciążających i płyt redukcyjnych na studniach
kanalizacyjnych.
• Trwają przygotowania do wykonania ekspertyzy stanu technicznego komór osadu
czynnego na oczyszczalni ścieków.
• Trwają prace przy wymianie kanalizacji deszczowej w ulicy Głównej łącznie z wymianą
pierścieni odciążających i płyt redukcyjnych na studniach kanalizacyjnych.
• Trwają prace przy wymianie pierścieni odciążających i płyt redukcyjnych na studniach
kanalizacyjnych w Łapach-Szołajdach.
• Trwają prace przy układaniu chodnika na ulicy Cmentarnej.
Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
• Administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych.
• Kalendarz wydarzeń: reklamowane były informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane
przez jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszenia z Gminy Łapy.
• Prace nad nowym banerem strony.
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Uruchomienie i przebudowa działu E-kartki.
Prace nad mapą w dziale tereny inwestycyjne.
W dziale gmina sprzedaje (nieruchomości), stworzenie skryptu umożliwiającego
rysowanie terenów na Google Maps.
Od 18.09.2009 zostało dodanych 175 artykułów (107 artykułów to aktualności.)
Wprowadzonych zostało 7 nowych galerii wydarzeń.
Obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony na 295 adresów mailowych.

Dodatkowe informacje (kalendarium)
• 2009.09.25. W Urzędzie Miejskim odbyła się XLIII sesja Rady Miejskiej.
• 2009.09.25. W Urzędzie Miejskim w Łapach gościła delegacja rządu Północnej Nadrenii
Westfalii. Pobyt w Łapach wiązał się z zakończeniem programu „Projekt Modelowy
Narew”.
• 2009.09.28. W Bibliotece Publicznej w Łapach Burmistrz spotkał się ze słuchaczami
Uniwersytetu III Wieku.
• 2009.10.01. Burmistrz uczestniczył w uroczystości otwarcia boiska Orlik 2012 przy
Zespole Szkół i Placówek Oświatowo-Wychowawczych w Surażu.
• 2009-10-02. Burmistrz wręczył nagrody dyrektorom szkół i nauczycielom z okazji Dnia
Edukacji Narodowej.
• 2009.10.12. W Zespole Szkół w Płonce Kościelnej odbyło się spotkanie przedstawicieli
Kuratorium Oświaty w Białymstoku z dyrekcją szkoły i burmistrzem Łap. Spotkanie
dotyczyło jednego z uczniów.
• 2009.10.13. W Bokinach Burmistrz spotkał się, razem z dyrektor Domu Kultury, z
sołtysem w sprawie organizacji Dożynek w przyszłym roku.
• 2009.10.16. Burmistrz był obecny na zorganizowanym przez Szkołę Podstawową nr 1
biegu ulicznym „Od Karolka do Karola”.
• 2009.10.20. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Cukrowni z przedstawicielami
hiszpańskiej firmy zajmującej się zagospodarowywaniem wygaszonych cukrowni do
produkcji biopaliw. Po obejrzeniu infrastruktury zakładu delegacja spotkała się w
siedzibie Urzędu z jego kierownictwem oraz pracownikami obsługującymi potencjalnych
inwestorów.
• 2009.10.21. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z dyrektorami jednostek
podległych.
• 2009.10.23. Burmistrz uczestniczył w Gali Polskiego Radia w Białymstoku.
• 2009.10.26. Burmistrz oraz dyrektor Zakładu Energetyki Cieplnej spotkali się w siedzibie
Spółdzielni Mieszkaniowej Kolejarz z przedstawicielami Zarządu i Rady Nadzorczej.
Tematem spotkania była taryfa ciepła wprowadzonej od 1 października br.
• 2009.10.27. Burmistrz spotkał się w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim z Wicewojewodą
Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Spotkanie dotyczyło prac związanych z
wykorzystaniem infrastruktury technicznej Cukrowni do produkcji biopaliw.
• 2009.10.27. Burmistrz wziął udział w konferencji w Szepietowie na temat
„Dotychczasowych doświadczeń w produkcji biopaliw”. Organizatorem był Podlaski
Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie.
• 2009.10.28. Burmistrz wziął udział w konferencji „Koniec ery Gutenberga? Biblioteki
publiczne XXI w.” pod kierunkiem prof. Anny Sitarskiej. Konferencja została
zorganizowana przez Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy Łapy oraz Bibliotekę
Publiczną Powiatu Białostockiego, a odbyła się w siedzibie Biblioteki w Łapach.
• 2009.10.28. Zastępca burmistrza wziął udział w spotkaniu zorganizowanym przez Urząd
Marszałkowski w Białymstoku, które dotyczyło przywrócenia połączeń kolejowych na
trasie Łapy – Ostrołęka. Zwrócił on uwagę na wydatki, jakie do tej pory Gmina Łapy
poczyniła na utrzymanie tej linii, aby dalej mogła funkcjonować.
• Burmistrz wziął udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej Narwi, które
odbyło się w Zawadach.
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2009.10.28. W Sali konferencyjnej Urzędu odbyło się posiedzenie Komisji Rady
Miejskiej.
2009.10.29-30. Burmistrz i dwóch pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach, na
zaproszenie Urzędu Marszałkowskiego w Białymstoku wzięli udział w wyjeździe
studyjnym przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego województwa podlaskiego
i Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa
Podlaskiego na lata 2007 – 2013 w Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym.

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”.
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
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burmistrz Łap
Łapy, 30.10.2009 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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