SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 27.03.2009 r. – 24.04.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
Zarządzenia
•
•
•
•
•
•
•

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
W sprawie: przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół w Łapach –
Pani Hannie Annie Gąsowskiej.
W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej w
Łupiance Starej – Pani Krystynie Mojkowskiej.
W sprawie wyrażenia zgody Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach na nabycie
środków trwałych ze środków własnych.
W sprawie zaopiniowania regulaminu organizacyjnego Zakładu energetyki Cieplnej w
Łapach.
W sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz
ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w 2009 r. za kształcenie nauczycieli
zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Łapy.

Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Kwalifikacja wojskowa (dawny pobór) od 14.04.2009 r. do 29.04.2009 r.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Zbiory
• W marcu 2009 roku do biblioteki wpłynęły ogółem 263 książki na kwotę 4079, 87 zł, z
tego: z zakupu (środki samorządowe) 139 wol. na kwotę 2 384, 26 zł, dary – 78 wol.
na kwotę 1 378, 11 zł, przekazanych z CEN- 46 wol. na kwotę 317, 50 zł. Podarowano
płytę CD na kwotę 20 zł. Wpływy zostały opracowane formalnie i rzeczowo. Prowadzono
także meliorację katalogów.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 569 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 4638 osób. Wypożyczono do domu 8620 vol. Udostępniono na
miejscu 890 książek. Wypożyczono 436 czasopism, 25 egz. zbiorów specjalnych, 34
czasopism oprawnych i 10 egz. dokumentów audiowizualnych do domu.. Z 1477
czasopism, 80 czasopism oprawnych, 18 egz. zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali
na miejscu. Funkcjonowały 2 Punkty Książki Mówionej. Ze stanowisk internetowych
skorzystało 631 18 osób (od początku roku). Udzielono 2262 informacji, w tym: 1324
informacji bibliotecznych, 145 informacji bibliograficznych, 508 informacji rzeczowych,
167 informacji tekstowych, 118 informacji elektronicznych.
Prace popularyzacyjne
• Przygotowano i urządzono: 10 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych,
6 fotogazetek, 5 gazetek, 1 lekcja biblioteczna, głośne czytanie, 8 spotkań z uczestnikami
2 kół bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Daniłowie. W marcu odbyły się 4 spotkania
ph. „Przedszkolak w bibliotece”.
• 19 marca odbyło się drugie spotkanie w ramach realizacji projektu Urzędu
Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego dotyczące Edukacji kulturalnej dzieci i
młodzieży pn. „ Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej”, podczas którego dzieci ze Szkoły

Podstawowej Nr 1 zapoznały się z tradycjami i zwyczajami Gminy Łapy oraz zwiedziły
Historyczne Muzeum Szkolne w I LO w Łapach (27 osób).
Dyskusyjny Klub Książki
• 04 marca odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.
• 05 marca spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki z Alicją Szemiot (twórca haftów, robót
szydełkowych) FB Uhowo.
• 26 marca odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką W. Sorokina – „Lód”.
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu (jedno
spotkanie - 13 osób + wolontariusze + prac. biblioteki).
Lekcje z przedsiębiorczości
• 17 marca zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” ze Sławomirem
Janowikiem właścicielem firmy „Vavrus”. Wzięli w nim udział uczniowie klas drugich z I
Liceum Ogólnokształcącego w Łapach (uczestniczyły 52 osoby).
Projekt „Walory środowiska naszą szansą” (FB Uhowo)
• 13 marca spotkanie z Kazimierzem Warpechowskim – plecionkarstwo, eksponaty,
materiały, pokaz wykonywania plecionek; wiersze.
• 17 marca spotkanie beneficjentów – wgrywanie wywiadów i zdjęć na komputer, pisanie
legend.
• 24 marca spotkanie z Marzeną Bielonko – prelekcja nt. walorów przyrodniczych.
Spotkania autorskie
• 31 marca odbyło się spotkanie autorskie z Małgorzatą Iwanowicz - poetką, autorką
książek edukacyjnych z zakresu ortografii, stylistyki, słownictwa i frazeologii. W
spotkaniu wzięli udział uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr 1 i z Uhowa. (53 osoby).
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 wyżej
wymienionymi 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.
• 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 dla Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku
na temat obowiązywania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na
trasie planowanej budowy sieci gazowej średniego ciśnienia przez tereny PKP w rejonie
ul. Warszawskiej w Łapach – w kontekście wniosku Zakładu Gazowniczego w
Białymstoku w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla
przedmiotowego przedsięwzięcia, złożonego w RDOŚ w Białymstoku.
Biuro Rady Miejskiej
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Przesłanie podjętych 31 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 protokołu z posiedzeń.
Ustalenie porządku obrad sesji, która odbędzie się 24 kwietnia 2009 r.
Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym.
Zawiadomienie sołtysów, dyrektorów jednostek gminnych, lokalnej prasy o terminie i
porządku obrad XXXVII sesji w dniu 24 kwietnia 2009 r.
Załatwianie spraw bieżących wpływających do Biura Rady Miejskiej.

Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
• 19 kwietnia odbył się koncert Pieśni Sakralnej „Łapskie Te Deum”.
• 22 kwietnia – 24 kwietnia odbywały się „Dni Ziemi 2009”.
• 22 kwietnia godz. 12.00, sala DK Łapy - nastąpiło otwarcie wystawy i podsumowanie
konkursu plastycznego „Jestem częścią przyrody”. Na konkurs „Jestem częścią przyrody”
zorganizowany w ramach Dni Ziemi 2009 wpłynęło ogółem 191 prac.
Wystawa potrwa do 15 maja.
• 22 kwietnia od godz. 10.00 na terenie Gminy Łapy odbyła się akcja „Sprzątanie świata”.
• 24 kwietnia o godz. 11.00 w parku przed Domem Kultury przekazywane były bezpłatnie
sadzonki drzew.
• 23 kwietnia w kinie DK Łapy odbył się spektakl Teatru Kaprys „Przedstawienie Hamleta
we wsi Głucha Dolna” Ivo Brešana w reżyserii Adama Karasiewicza.
• 24 kwietnia w Staromiejskim Domu Kultury w Warszawie wystąpi Teatr „Nie Teraz” ze
spektaklem „Trzy zbiry” Dario Fo w reż. Adama Karasiewicza.
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Zarejestrowano 24 urodzenia, 15 zgonów. Nadano 20 numerów PESEL. Zameldowano na
pobyt czasowy 23 osoby, na pobyt stały 8 osób, przemeldowano 9 osób, a 10 zostało
wymeldowanych. Udzielono odpowiedzi na 92 wnioski o udzielenie informacji.
• Inne - 940 (poprawianie aktów urodzeń, adresów stałych, aktów stanu cywilnego,
nazwisk, rejestracja pobytu czasowego po za 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 - 106, wydanych dowodów - 27, przyjętych dowodów - 55,
anulowanych dowodów - 61, wydano kopert dowodowych - 15, założono kopert
dowodowych - 30, otrzymano kopert dowodowych - 6, udzielonych informacji - 40,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 9, sprawdzonych kopert
dowodowych – 15.
Gospodarka finansowo-budżetowa
Za okres 28.03.2009 r. - 24.04.2009 r.
W zakresie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego (miasto i gmina):
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Naliczono i dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na 2009 r. (miasto – 4.900
szt.).
• Wydano 5 decyzji zmieniających wysokość podatku.
• Wprowadzono 1.647 potwierdzeń odbioru nakazów płatniczych (teren gmina – chodzi o
sołectwa).
• Wycofano 10 tytułów wykonawczych z powodu opłacenia zaległości podatkowej (5
miasto, 5 gmina).
• Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (2 gmina, 1 miasto).
• Wydano postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania (gmina).
• Wydano 4 decyzje pozytywne w sprawie umorzenia zaległości podatkowej (gmina).
• Wydano decyzję odmowną w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
• Wydano postanowienie odnośnie wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału.
• Zaksięgowano wpłaty z kwitariuszy przychodowych z 25 sołectw za I kwartał 2009 r.
• Rozliczono wpływy podatkowe i przekazano 2 proc. podatku rolnego do Podlaskiej Izby
Rolniczej.
• Udzielano odpowiedzi na zapytanie UKS.
• Wprowadzono 69 zmian geodezyjnych (60 zmian miasto, 9 zmian gmina).
• Wydano 24 zaświadczenia o stanie majątkowym (miasto – 4, gmina - 20).
• Wydano 3 postanowienia w sprawie zarachowania na poczet zaległości podatkowych
(podatki miejskie.)
• Przyjęto 68 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
wykorzystywanego do produkcji rolnej.
• Wydano 266 decyzji w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
• Wydano decyzję zmieniającą w sprawie zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie
oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
• 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.
• Wydano decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości (osoby prawne).
• Przyjęto 3 korekty deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wysłano 2 postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości
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.
• Wystawiono i wysłano 34 upomnienia dot. wpłaty podatku od środków transportowych.
• Wydano 6 postanowień w trakcie toczących się postępowań dotyczących umorzenia
zaległości podatkowych.
W zakresie rachunkowości budżetowej:
• Dokonano bieżącego księgowania operacji za miesiąc III-IV.2009 r. oraz uzgodniono
klasyfikacje i konta księgowe.
• Wystawiono faktury VAT za miesiąc III-IV.2009 r. dotyczące sprzedawanych usług
• Sporządzono deklarację VAT-7 za miesiąc III.2009 r.
• Zaksięgowano i uzgodniono księgi środków trwałych.
• Sporządzono roczne sprawozdania: Rb-27S, Rb-28S, Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-PDP, RB-N,
Rb-Z, NDS, Rb-30.
• Rozpoczęto postępowanie odnośnie wyboru banku do bankowej obsługi budżetu gminy
na lata 2009-2012.
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Rozpoczęto postępowanie przetargowe dotyczące zaciągnięcia kredytu długoterminowego
w wysokości 2.000.000,- zł na pokrycie przejściowego deficytu i rozchodów gminy w
2009 roku.
Wypełniono dokumentację dotyczącą ubezpieczeń majątkowych w związku z
koniecznością rozpoczęcia postępowania przetargowego celem wyboru 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.
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 pierwsze pozimowe równanie dróg o nawierzchni gruntowej na terenie miasta
i wsi. Praca sprzętu – 121 godz. Koszt równania – 10914,2 zł.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
• Wykonywane są bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych na drogach gminnych.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg.
• Oznakowano 3 skrzyżowania znakami pionowymi w Łupiance Starej.
• Wystąpiliśmy z zapytaniem ofertowym na wykonanie odnowienia oznakowania
poziomego w mieście Łapy.
Budowle drogowe (mosty, przepusty).
• Trwa wykonanie remontu budowli mostowej w Łupiance Starej. Wartość umowy 65 900 zł.
• Dokonano przeglądu technicznego budowli mostowych na drogach gminnych. Wartość 2600 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.
• Została zawarta umowa na wykonanie remontu linii oświetleniowej na trasie Łapy Łapy-Dębowina (wymiana 18 sztuk słupów). Wartość prac - 45 018 zł.
Inne
• Uzyskaliśmy pozytywna opinię w sprawie lokalizacji przystanku autobusu szkolnego w
Gąsówce-Oleksin.
II. Inwestycje
• Rozpoczęto budowę sieci wodociągowej z rur PCV 110 o długości 114,0 m – spinkę
wodociągów w ul. Spółdzielczej i ul. Leśnikowskiej w Łapach. Wykonawcą robót jest
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• 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.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 6 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej, 7 przyłączy do sieci wodociągowej.
• Przeprowadzono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Zdrojowej w Uhowie, w wyniku którego
została zawarta umowa z wykonawcą Jerzym Zawadzkim Usługi projektowe,
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Kosztorysowanie, Nadzory budowlane na opracowanie dokumentacji budowlanej za
kwotę 6 000,00 zł brutto.
• Zlecono Jerzemu Zawadzkiemu Usługi projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory
budowlane opracowanie projektu budowlanego przyłącza wodociągowego i
kanalizacyjnego do budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Gąsówka-Oleksin.
• Zakończone zostały prace projektowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w
rejonie ul. Krańcowej i ul. Polnej w Łapach przez Jerzego Zawadzkiego Usługi
projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory budowlane. Koszt wykonania projektu
budowlanego wyniósł 22 000,00 zł.
• Została przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na budowę
nawierzchni ul. Łąkowej, ul. Długiej i ul. Głównej w Łapach do przeprowadzenia
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego.
• Została przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na pełnienie
obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu: „Poprawa układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy – (ul. Surażska i ul.
Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże) (2008-2010)” do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
• Została przygotowana specyfikacja istotnych warunków zamówienia na „Poprawę układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy – (ul. Surażska i ul.
Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże) (2008-2010)” do
przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przeprowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego.
• Podpisano umowę na dokumentację na „Przebudowę i rozbudowę istniejących budynków
przy ul. Głównej 50 w Łapach na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej”.
• Podpisano umowę o przeniesienie praw autorskich do koncepcji i szkicu projektu
pomnika Krzyża Sybiraków.
• Stwierdzono i usunięto usterki na boisku wielofunkcyjnym przy Szkole Podstawowej nr 1
Łapach.
• Przygotowano Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na: Likwidację barier architektonicznych w budynku Gimnazjum nr 1 Łapach:
- rozbudowa o dźwig dla osób niepełnosprawnych,
- budowa pochylni dla osób niepełnosprawnych.
• Przygotowano dokumenty w celu przekazania do użytkowania Świetlicy
Socjoterapeutycznej przy ul. Polnej w Łapach.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
• W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku znak WF.III.053/2009 z dnia 05 marca 2009 r. opracowana
została specyfikacja istotnych warunków zamówienia niezbędna do ogłoszenia przetargu
na demontaż i utylizację materiałów zawierających azbest.
• Przygotowano i przeprowadzono akcję zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i
elektronicznych na terenie gminy Łapy.
• Przygotowanie i przeprowadzenie Dni Ziemi. W ramach akcji przeprowadzono sprzątanie
terenu gminy Łapy. Zakupiono i rozdano wśród mieszkańców gminy Łapy 600 sadzonek
drzew i krzewów
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.
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Trwają prace związane z przygotowaniem tablic informacyjnych, jako jednego z
elementów promocyjnych, dla projektów drogowych, które uzyskały dofinansowanie w
ramach RPO WP 2007-2013.
• Złożono pierwsze wnioski o płatność dotyczące projektów drogowych, które uzyskały
dofinansowanie w ramach RPO WP 2007-2013.
• Złożony został wniosek o dofinansowanie II edycji projektu dotyczącego funkcjonowania
punktów przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś
priorytetowa IX na całkowita kwotę 431 882,00 zł, w ramach którego planowane jest
funkcjonowanie w kolejnym roku szkolnym 5 punktów przedszkolnych oraz poszerzenie
oferty edukacyjnej w istniejących.
• Złożony został wniosek o dofinansowanie II edycji projektu dotyczącego organizacji zajęć
pozalekcyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łapy w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX na całkowita kwotę 1 092 259,00 zł, w
ramach którego planowane jest dofinansowanie organizacji zajęć pozalekcyjnych we
wszystkich szkołach gminy Łapy.
• Złożony został wniosek o dofinansowanie dożynek gminnych wraz z komponentem
szkoleniowym, który zostanie złożony w ramach konkursu z Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji. Całkowita
wartość projektu wynosi 48 120,00 zł.
• Złożony został wniosek o dofinansowanie „Wsparcie edukacyjne w zakresie
przedsiębiorczości szansą aktywizacji zawodowej mieszkańców gminy Łapy” w ramach
konkursu z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na
rzecz podnoszenia aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 46 805,00
zł.
• Złożony został wniosek o dofinansowanie „Edukacja informatyczna szansą na
aktywizację zawodową mieszkańców gminy Łapy” w ramach konkursu z Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy lokalne na rzecz podnoszenia
aktywności zawodowej. Całkowita wartość projektu wynosi 48 660,00 zł.
• Złożony został wniosek 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. Całkowita wartość projektu wynosi
834 719,30 zł.
• Trwają przygotowania dokumentacji związanej z gospodarką wodno-ściekową na
terenach wiejskich gminy Łapy. Planowane jest złożenie w terminie do 30 czerwca 2009
r. wniosku o dofinansowanie budowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach GąsówkaOsse, Gąsówka-Skwarki i Gąsowka-Somachy.
V Inna działalność
Mieszkalnictwo
• W dniu 21. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Spółdzielczej 6, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008, udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r. Wspólnota planuje
wykonanie w tym roku części wspólnej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody.
• W dniu 23. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Spółdzielczej 2, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 , udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r. Wspólnota planuje
wykonanie w tym roku części wspólnej instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody a
w kolejnych latach remont dachu.
• W dniu 23. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Sikorskiego 30, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
wykonała część wspólną instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody), udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r.
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W dniu 23. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Sikorskiego 11, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008, udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r.
• W dniu 28. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Sikorskiego 32, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
wykonała część wspólną instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody), udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r.
• W dniu 28. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty Mieszkaniowej z budynku przy ul.
Sikorskiego 30, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
wykonała część wspólną instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody), udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009 r.
• Ustosunkowano się do podania osoby chcącej wynająć mieszkanie z zasobów Gminy
Łapy.
• Na zebraniach wspólnot mieszkaniowych rozdawana jest ulotka przedstawiająca warunki
ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
• Trwają prace nad rozwiązaniem problemu braku lokali socjalnych na terenie gminy.
• Prowadzone są prace w celu rozwiązania problemów oraz uregulowania spraw
własnościowych i technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku socjalnokomunalnego znajdującego się przy ul. Cmentarnej 16 w Łapach i dalszą możliwością
zagospodarowania terenu wokół niego. Przygotowano wstępną koncepcję podziału
wnętrza budynku na poszczególne lokale.
• Przeprowadzono prace porządkowe na poddaszach oraz w otoczeniu domów socjalnych
przy ul. Cmentarnej 16 i 3-go Maja 33.
• W związku z zapowiedzianą, przez nadzór budowlany, kontrolą sporządzono wykaz
obiektów zamieszkania zbiorowego, polecono administratorowi przygotowanie
odpowiednich dokumentów.
Utrzymanie czystości i porządku
• Rozpoczęło się sprzątanie ulic miasta, jego zakończenie planowane jest na 27 kwietnia.
• Rozpoczęto uprzątanie terenów należących do Gminy Łapy.
• Prowadzone jest pisemne upominanie mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
• Zakończono monitorowanie stanu przejezdności dróg gminnych i przekazywanie tych
informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
• Zakończono koordynację akcji zimowego utrzymania dróg gminnych.
• Zawarto umowę na wykonywanie prac związanych z cięciami prześwietlającymi korony
oraz wycinką drzew. Zostały wykonane pierwsze zlecone prace z tego zakresu.
• Trwa planowanie prac związanych z estetyką miasta oraz pielęgnacją zieleni w okresie
letnim.
Bezpańskie zwierzęta
• Osoba zajmująca się odłowem zwierząt uczestniczyła w szkoleniu z zakresu transportu
zwierząt.
• Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
• Udzielano informacji o sposobie prowadzenia odłowu zwierząt oraz kosztów
wydatkowanych na ten cel.
Cmentarze i grobownictwo
• Trwa opracowywanie koncepcji budowy właściwego zaplecza techniczno-socjalnego na
potrzeby cmentarza komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach.
• Rozpoczęto planowanie nowych nasadzeń i rozmieszczenia zieleni na terenie cmentarza.
• Trwa tworzenie kart ewidencyjnych grobów wojennych wg wzoru przesłanego przez
Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i
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Wewnętrznych
• Wydano 8 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
• Wydano 2 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
• Wydano 2 decyzje na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
• Wydano 3 zgody na obniżenie krawężnika i przebudowę wjazdów do posesji prywatnych.
• Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
• Uzgodniono 4 projektu czasowej organizacji ruchu.
Bieżąca kontrola dróg
• Przeprowadzono comiesięczne przeglądy dróg na terenie miasta.
Inne
• Kontakt z firmą Visimind w sprawie oprogramowania inspekcji i inwentaryzacja pasa
drogowego metodą VISIMIND oraz książki drogi.
Inwestycje drogowe.
• Współpraca z projektantem Panem P. Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140m
od ul. gen. Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Współpraca z projektantem Panem P. 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”.
• Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MOONS Tomasz Szulborski na
wykonie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Poprawa układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul.
Surażska w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)”.
• Zawarto umowę z Przedsiębiorstwem Wielobranżowym MOONS Tomasz Szulborski na
wykonie tablic informacyjnych w ramach promocji projektu „Przebudowa ciągu dróg
gminnych i powiatowych (drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.
Nowowiejskiej do Gąsówka Starej”.
• Zawarto umowę na wykonanie projektu stałej organizacji ruchu polegającej na
oznakowaniu skrzyżowania ul. Bocznej i ul. Północnej, skrzyżowania ul. Śliskiej i ul.
Bohaterów Westerplatte oraz ul. Sosnowej w Łapach.
• Zlecono firmie DROTECH Sp. z o.o. opracowanie dokumentacji w formie elektronicznej
dotyczącej „Przebudowy drogi powiatowej nr 1525B Łapy-Szołajdy – Gąsówka Stara”
niezbędnej do przeprowadzenie postępowania przetargowego.
• Trwają prace nad przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do ogłoszenia
przetargu na Budowę nawierzchni ul. Łąkowej, ul. Długiej oraz budowy ul. Głównej na
odcinku od ul. Boh. Westerplatte do ul. Matejki.
• Trwają prace nad przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do ogłoszenia
przetargu na nadzór inwestorski na zadanie: „Poprawa układu komunikacyjnego i
dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)”.
• Trwają prace nad przygotowaniem wszelkich dokumentów niezbędnych do ogłoszenia
przetargu na nadzór inwestorski na zadanie: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i
powiatowych (drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej
do Gąsówka Starej”.
• Przygotowywanie przetargu dotyczącego: „Poprawa układu komunikacyjnego i
dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)”na lata 2009-2010.
• Przygotowywanie przetargu dotyczącego: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i
powiatowych (drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej
do Gąsówka Starej” na lata 2009-2012.
Gospodarka nieruchomościami
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W dniu 27 marca 2009 roku podjęto uchwałę w sprawie wydzierżawienia od Kółka
Rolniczego na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 54/2 o pow.
0,29 ha położonej we wsi Gąsówka-Bagno, w sprawie przekazania w użyczenie Radzie
Sołeckiej na okres 15 lat ww. nieruchomości i w sprawie przekazania w dzierżawę na
opkres 15 lat na cele handlowe działki nr 1350/27 o pow. 0,0066 ha oraz 20 m2 gruntu z
działki nr 1356, położonego przy Placu Niepodległości w Łapach.
Za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łapy wystawiono 39 faktur na
kwotę netto 22 373 zł.
Wydano 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz wydano 5 opinii –
postanowień na podział nieruchomości.
Z właścicielami dzielonych nieruchomości zawarto porozumienia dotyczące ustalenia
wysokości odszkodowania za grunty przejęte decyzjami podziałowymi, które zgodnie z
planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są pod publiczne drogi gminne.
Łącznie przygotowano 6 porozumień.
Zawarto 3 umowy dzierżawy .
Na dzień 26 maja 2009 roku ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na
przekazanie w dzierżawę na okres 15 lat nieruchomości położonych w Łapach przy ulicy
Głównej i Placu Niepodległości.
Do Wojewody Podlaskiego skierowano 8 wniosków o nabycie w oparciu o art. 73 prawa
własności na rzecz Gminy Łapy nieruchomości, które w dniu 31 grudnia 1998 roku nie
stanowiły własności Gminy Łapy a zajęte były pod drogę publiczną. Wnioski obejmują
łącznie 9 działek ewidencyjnych położonych w obrębie Łapy II.
Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówka Zamiejscowa w Łomży przesłano
sprawozdanie dotyczące ujawnienia prawa własności w księgach wieczystych.
Do właścicieli nieruchomości położonych w Łapach w rejonie ulicy Warszawskiej ,
skierowano zapytanie - ofertę z propozycją wykupu gruntów.
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydziału Ksiąg Wieczystych wysłano 3
wnioski o wpis. Wnioski te obejmują 12 działek, które stanowią ulice.
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej oznaczonej numerem 300/9 o pow. 0,0054 ha położonej w Łapach przy
ul. Polnej, nr 1392/6 o pow. 0,0055 ha położonej przy ul. Żwirki i Wigury (obydwie
działki przeznaczone są pod stacje transformatorowe), nr 1268/17 o pow. 0,0174 ha
położonej przy ul. Polnej z przeznaczeniem na uzupełnienie nieruchomości przyległej.
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący działki Nr
43 o powierzchni 600 m2, położonej we wsi Daniłowo Duże.
Wywieszono wykaz lokali użytkowych położonych w Łapach przy ulicy Gównej 8 i
Głównej 50 przeznaczonych do wynajmu na cele użytkowe.
Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano następujące projekty uchwał w
sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym z przeznaczeniem pod stacje
transformatorowe działki nr 300/9 o pow. 0,0054 ha oraz 1392/6 o pow. 0,0055 ha., w
sprawie sprzedaży w trybie bezprzetargowym na uzupełnienie nieruchomości przyległej
działki nr 1268/17 o pow. 0,0174 ha położonej w Łapach przy ul. Polnej, w sprawie
uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.11.1999 roku w sprawie przekazania
nieruchomości w wieczyste użytkowanie, w sprawie zamiany nieruchomości nr 1367 o
pow. 0,0304 ha położonej w Łapach przy ul. Piwnej , zabudowanej budynkiem
mieszkalnym stanowiącym własność osoby fizycznej na działkę nr 557/2 o pow. 0,0262
ha położoną we wsi Płonka Kościelna. Działka ta przeznaczona jest pod ciąg pieszorowerowy na trasie Łapy-Płonka Kościelna.
Zlecono wyceny 4 działek znajdujących się w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych
– celem aktualizacji opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego, działek położonych
przy ul. Długiej, Dunikowskiego i Krańcowej do ustalenia opłaty adiacenckiej, 1 lokalu
mieszkalnego, w związku ze złożeniem przez najemcę wniosku o sprzedaż na jego
własność oraz zlecono wycenę działki będącej w użytkowaniu wieczystym, celem
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ustalenia opłaty przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności.
Wysłano 20 wezwań do zapłaty do użytkowników wieczystych, którzy mimo otrzymania
wcześniejszych przypomnień nie wpłacili opłat z tytułu użytkowania wieczystego. W
przypadku dalszego braku wpłat sprawy będą kierowane na drogę sądową.
Na kartoteki nanoszone są sukcesywnie wpłaty opłat rocznych, dokonywane przez
użytkowników wieczystych, celem wyegzekwowania należności.
Do właścicieli nieruchomości, którzy do dnia 31 marca br. nie uiścili rocznej raty opłaty
adiacenckiej, wysłano upomnienia.

Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 01.01.2009 do 24.04.2009r.
• Zarejestrowano 66 nowych podmiotów gospodarczych.
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 122 przedsiębiorcom.
• Wydano 29 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 57 przedsiębiorcom.
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 33
przedsiębiorców.
• Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 8 przedsiębiorców.
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 57 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
• Wydano 7 decyzji stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
• Naliczono opłatę, I 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 70 punktów sprzedaży.
• Wydano 66 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 117 866,40 zł.
• 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 od 31 marca br. dokonują
wpisu do ewidencji działalności gospodarczej w „jednym okienku”.
• 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 20 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach
przedłużenia zezwoleń w 8 punktach sprzedaży oraz 6 zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w 3 nowych punktach sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży /punkty
gastronomiczne/ w Łapach przy ul. Cmentarnej i ul. Sikorskiego.
• 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.
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Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Przystąpiono do brakowania jednostek niearchiwalnych wytworzonych w Urzędzie
Miejskim w Łapach na podstawie zgody z Archiwum Państwowego (375 jednostki
niearchiwalne).
• Na bieżąco uzupełniano materiały biurowe.
• Przeszkolono wstępnie z zakresu BHP i wydano zaświadczenie jednej osobie.
• Oddano do użytku po remoncie pokoje nr: 209, 210, 6, 7.
• Koordynowano prace odnośnie remontu pomieszczeń w Urzędzie Miejskim. Prace
wykonuje gminny Zakład Energetyki Cieplnej.
• Zakupiono meble biurowe do pokoju nr 6.
• Koordynowano prace związane z wyposażeniem pomieszczeń biurowych.
• Na bieżąco zamawiano pieczęcie urzędowe i druki.
• Sporządzono 4. dokumenty LT (zużyty sprzęt przekazano do utylizacji).
Ponadto
•

Wojewoda pozytywnie zaopiniował wniosek o poszerzenie granic miasta Łapy do
Wojewody Podlaskiego i przekazał do Rady Ministrów.
• Trwają przygotowanie związane z ogłoszonymi na dzień 7 czerwca wyborami do
Parlamentu Europejskiego.
• Burmistrz Łap z kierownictwem spotkali się z Marszałkiem Województwa Podlaskiego w
sprawie sytuacji na rynku pracy w Łapach, a w szczególności łapskich ZNTK.
• Sekretarz uczestniczyła w spotkaniu inauguracyjnych dotyczącym rozpoczęcia procesu
wdrażania systemu zarządzania jakością ISO 9001 dofinansowanego w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki do 97,5% kosztów. Do października 2010 r. planowane jest
wdrożenie w 20 samorządach województwa podlaskiego systemu zarządzania jakością
ISO 9001.
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.

•

Monitorowanie i nadzór wymiany centrali telefonicznej w Urzędzie (sprawdzenie
okablowania sieci telefonicznej w całym budynku, rozszycie i przekrosowanie całej
instalacji na nowe łączówki, zmiana numeracji numerów wewnętrznych w urzędzie na
bardziej przyjazną dla użytkownika.)

•

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.

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
• Sporządzono aktów stanu cywilnego - 47 w tym: aktów urodzeń – 21, aktów małżeństw
– 6, aktów zgonu – 20.
• Wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 265.
• Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 6 , sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych – 7.
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Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 14 par.
Wydano zaświadczenie o braku wpisu w księgach stanu cywilnego.
Odtworzono treść aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą.
Udzielono ślubu cywilnego jednej parze.
Naniesiono przypiski na aktach stanu cywilnego – 37.
Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych 32 osobom.
Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie.
Prowadzono korespondencję z Sądami, Policją, PZU, ZUS-m, KRUS-m i innymi
Urzędami Stanu Cywilnego oraz osobami prywatnymi w sprawach: rentowoemerytalnych, alimentacyjnych, rozwodowych, spadkowych, majątkowych,
paszportowych, zawarcia związku małżeńskiego, przyznania zasiłku rodzinnego, wydania
dowodu osobistego, za granicę – 143.
Prowadzono korespondencję konsularną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
• Do 17 kwietnia 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia pieniężne:
- zasiłki stałe dla 55 osób na kwotę 17953,81 zł,
- zasiłki okresowe dla 562 rodzin na kwotę 12850,00 zł,
- bony na żywność dla 47 osób na kwotę 47000 zł,
- zasiłki celowe dla 53 osób na kwotę 13490 zł,
-dożywianie dzieci w szkołach – przyznano 5618 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
33 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 miesiąca
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 w miesiącu marcu br. skorzystało 11 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 miesiącu kwietniu br
wyniósł 19 335,50 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 kwietniu br. 16 rodzin.
• W kwietniu do ośrodka wpłynęło 164 nowych wniosków o przyznanie pomocy. Do 17
kwietnia br. rozpatrzono 135 wniosków i przyznano pomoc po przeprowadzeniu
wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. Pozostała część wniosków
jest w trakcie rozpatrywania i przyznawania pomocy.
• Oprócz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy ośrodka
realizują inne zadania, w tym:
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 15,
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- odpowiedzi na pisma z Sądu – 10,
- występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do różnych instytucji –
21,
- odpowiedzi na pisma z Policji – 5.
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 miesiącu 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.
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.
Dział świadczeń rodzinnych w kwietniu br. wypłacił zasiłki rodzinne na ogólną kwotę
239012,20 zł, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 59211 zł, świadczenia pielęgnacyjne z
tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 31 osób na kwotę 13020 zł oraz
jednorazowe zapomogi w wysokości 17000 zł. Zostały wydane również decyzje na
podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym. W kwietniu wypłacono świadczenia na
kwotę 50995 zł.
Do 17 kwietnia wydano 35nowych decyzji decyzji na dodatki mieszkaniowe, które będą
płacone od miesiąca maja. Ogółem w tym miesiącu wypłacono świadczenia na ogólną
kwotę 59762 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
• Przygotowania logistyczne do IX Biegu im. Waldemara Kikolskiego – imprezę
zarejestrowano w biurze akcji Polska Biega 2009.
• Przygotowania organizacyjne do
- zawodów lekkoatletycznych szkól podstawowych i gimnazjalnych
- biegu ulicami miasta, w związku z akcja Polska Biega 2009, planowanego na 9 maja br.
- turnieju piłkarskiego pod nazwą Pub Cup, planowanego na 1 maja br.
- sportowego Dnia Dziecka na 30 maja br.
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Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe
• Finał rozgrywek halowych w siatkówce dziewcząt i mężczyzn, koszykówce i piłce nożnej
- udział wzięło 65 zawodników z 8 najlepszych drużyn.
• Wiosenny turniej tenisa stołowego – startowało 20 zawodników.
• Aktualnie trwają zajęcia:
- aerobiku dla pań (trzy razy w tygodniu -uczestniczy średnio 20 osób)
- halowa piłka nożna dwa razy w tygodniu (uczestniczy około 20 osób)
- tenisa stołowego dla wszystkich (dwa razy w tygodniu około 20 osób)
- pływania raz w tygodniu (około 20 osób, wyjazdy do Wysokiego Mazowiecka)
- szkółka siatkarska dla chłopców i dziewcząt na bazie SP 2 (około 30 osób)
- szkółka siatkarska dla chłopców klas gimnazjalnych oraz starszych na bazie ZSM (około
20 osób)
- szkółka lekkoatletyczna dla wszystkich chętnych na bazie UKS Olimp przy I LO i PG1
(średnio do 20 osób)
- zajęcia z siatkówki kobiet na bazie I LO (12-14 osób)
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych na bazie SP1 – (prowadzi DPS)
- zajęcia z samoobrony kobiet i mężczyzn na bazie salki gimnastycznej UKS Narew (14
osób)
- wyjazdy na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – całkowity koszt wyjazdów
pokrywa OKF
• Każdorazowo udzielana jest pomoc sędziowska podczas rozgrywek szkolnych
odbywających się na terenie naszego miasta.
• Udzielono pomocy organizatorom Olimpiady „Szansa na start”.
Wykonane prace gospodarcze
• Zgodnie z terminarzem gier piłkarskich, przygotowuje się boiska do potrzeb rozgrywek.
• Rozpoczęto remont (sposobem gospodarczym) zniszczonego piłkochwytu przy boisku
bocznym.
• Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych – opryski, nawożenie,
uprzątanie itp.
• Wyremontowano schody przed budynkiem socjalno - biurowym OKF.
• Pracownicy Ośrodka brali czynny udział w akcji porządkowania sąsiedniego stawu.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
Dotyczy okresu od 24.03.2009 r. do 17.04.2009 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, 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, a także sporządzono bilans
za 2008 r. Biura oraz wszystkich obsługiwanych jednostek.
• Prace dodatkowe to obsługa finansowa 2 programów związanych z prowadzeniem
punktów przedszkolnych oraz z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
Pozostała działalność:
• 3 kwietnia 2009 r. przekazano do Ministerstwa Edukacji Narodowej wniosek o
zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z tytułu dofinansowania remontów
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bieżących wynikających z zaleceń SANEPIDU dla Gimnazjum nr 1 w Łapach (wnioskuje
się o 348 813 zł) i dla Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach (wnioskuje się o 143 952 zł).
Trwają prace związane z przygotowaniem wypłaty podwyżek wynagrodzeń dla
nauczycieli oraz dla pozostałych pracowników – planuje się wypłacić wyrównania dla
nauczycieli do 30.04.2009 r.
Przygotowano i wysłano do Kuratorium Oświaty w Białymstoku sprawozdanie SIO.
Przedłużono pełnienie funkcji dyrektora szkoły dla Pani Hanny Anny Gąsowskiej (na 2
lata) i Pani Krystyny Mojkowskiej (na 5 lat).

Promocja
• Koordynacja imprez i wydarzeń:
- 3 maja - 218 rocznica uchwalenia konstytucji 3 maja (I LO Łapy),
- 6-12 maja - badania mammograficzne pod DK w Łapach,
- 13 maja - Pociąg papieski (SP nr 1),
- 27 maja - wstępne ustalenia dotyczące upamiętnienia obławy niemieckiej w Łapach,
- 1 czerwca – nadanie imienia dla Gimnazjum nr 1,
• Uczestnictwo w konsultacjach społecznych w Urzędzie Marszałkowskim nt. planowanych
lokalizacji lotniska na Podlasiu.
• Rozpropagowanie informacji na terenach wiejskich o możliwości składania projektów w
ramach Programu Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem możemy więcej”; pomoc w
dobieraniu pomysłów oraz wypełnianiu wniosków.
• Udział w pracach na rzecz obrony ZNTK: zebranie stażystów oraz koordynowanie prac
nad transparentami; wyjazd z pracownikami do Warszawy na protest pod Kancelarią
Premiera.
• Oferta turystyczna:
- zebranie zdjęć na CD z pisemną zgodą autorów na publikowanie ich w ramach promocji
Miasta i Gminy Łapy,
- nawiązanie kontaktu z PROT oraz monitorowanie postępu w sprawie odnowienia
Podlaskiego Szlaku Bocianiego (Bokiny),
- nawiązanie współpracy z Departamentem Turystyki Urzędu Marszałkowskiego –
przekazanie materiałów promujących Łapy, głównie w wersji elektronicznej.
• Materiały promocyjne:
- wystosowanie zapytania ofertowego na znaczki metalowe pins z herbem Łap, złożenie
zamówienia,
- zamówienie bezpłatnych folderów informacyjnych z Polskiej Organizacji Turystycznej
oraz umieszczenie na stojaku na parterze UM,
- wysyłka zestawów promocyjnych: 12 zagranica, 13 Polska,
- dystrybucja materiałów promocyjnych dla zainteresowanych.
• Oferta inwestycyjna:
- uczestnictwo w konferencji "Obsługa inwestora w województwie podlaskim" w UMWP,
- wystosowanie pisma z zachętą do inwestycji w Gminie Łapy,
- trwają prace nad przygotowaniem szczegółowej oferty dla inwestorów, obejmującej 3
obszary z przeznaczeniem na inwestycje,
- trwają prace nad przygotowaniem statutu Stowarzyszenie Trasa Rozwoju.
• Sprawy bieżące:
- przygotowywanie informacji na stronę internetową,
- ocena gazetek do III wojewódzkiego konkursu gazetek szkolnych „Po prostu piszemy”,
- rozesłanie życzeń wielkanocnych w formie mailowej,
- aktualizacja Kalendarza imprez na stronie internetowej,
- przegląd prasy codziennej oraz fachowej i zbieranie informacji dotyczących promocji,
- koordynowanie zgłoszeń na kurs języka angielskiego w CKP (1 osoba z UM).
Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
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Ogłoszono i rozstrzygnięto przetarg na dostawę ON.
Kontynuowano prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego (III piętro,
pomieszczenia na parterze).

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Kierownik W. Brzosko)
• Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę materiałów wod-kan.
• 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 Łapy.
• Przystąpiono do budowy kanalizacji deszczowej w Łapach Szołajdach.
• Rozpoczęta została budowa wodociągu w ulicy Piwnej.
• Wykonano chodnik przy ulicy Szpitalnej.
• Zakupiona została koparko-ładowarka oraz walec drogowy.
Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
• Praca nad nową wersją strony internetowej Urzędu – przebudowa szablonu.
• Wykonanie baneru z życzeniami świątecznymi oraz zmiany obecnego szablonu na wygląd
o tematyce świątecznej.
• Uzupełnianie kalendarza wydarzeń, informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane przez
jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy.
• Administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych.
• Od 26.02.2009 zostało dodanych 109 wszystkich artykułów, w tym 71 artykułów to
aktualności.
• Wprowadzone zostały 3 nowe galerie z wydarzeń
• Statystyka: obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 234 adresów
mailowych.
• Statystyka: dziennie dodawane są średnio 6 ogłoszenia, obecnie w bazie znajduje się 132
ogłoszeń różnych.
• Do galerii Lubię Łapy dodane została 1 galeria.
Dodatkowe informacje (kalendarium)
• 2009.03.31. Na zaproszenie Stowarzyszenia „Pomocna Dłoń” i MOPS burmistrz był
obecny na Zawodach Sportowych Osób Niepełnosprawnych „Szansa na start”. Zawody
odbyły się w hali sportowej Zespołu Szkół Mechanicznych w Łapach.
• 2009.04.02. Burmistrz, zastępca burmistrza i pracownik referatu BGI, spotkali się w
Podlaskiej Izbie Rolniczej w Porosłach. Tematem spotkania było omówienie
przekwalifikowania gruntów rolnych na inwestycyjne.
• 2009.04.03. Burmistrz uczestniczył w wyjeździe pracowników ZNTK do Warszawy,
gdzie o godz. 12 rozpoczął się protest pod Kancelarią Prezesa Rady Ministrów.
• 2009.04.07. Burmistrz spotkał się z arcybiskupem w sprawie sprzedaży gruntu
użytkowego na stadion we wsi Uhowo.
• 2009.04.08. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie zamiany
nieruchomości, budynku apteki przy ul. Kopernika, stanowiącej własność Gminy i
nieruchomości położonej przy Głównej 8, będącej własnością Skarbu Państwa. Na
zaproszenie burmistrza przybyli Pan W. Pusz Starosta Powiatu Białostockiego oraz Pan
M. Brożyna, Dyrektor Wydziału - Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i
Kartograficznego w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim.
• 2009.04.15. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach odbyło się posiedzenie
komisji rewizyjnej, na której zostało pozytywnie zaopiniowanie sprawozdanie z
wykonania budżetu i udzielone burmistrzowi absolutorium.
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2009.04.16. Burmistrz był obecny na świątecznym spotkaniu Koła Sybiraków, które
odbyło się w Urzędzie. Sybiracy obejrzeli makietę Krzyża Sybiraków.
2009.04.16. Burmistrz uczestniczył w konferencji „Nowe zadania publicznych służb
zatrudnienia oraz wzmocnienie współpracy z samorządem gminnym w świetle
nowelizacji ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy”. Konferencja
została zorganizowana przez Powiatowy Urząd Pracy w Białymstoku, a odbyła się w
siedzibie Filii Powiatowego Urzędu Pracy w Łapach. Była to okazja dla zaprezentowania,
jak funkcjonuje Filia w nowych warunkach, w internacie LO. Burmistrz Łap podziękował
Staroście i Zarządowi Powiatu za stworzenie znacznie lepszych warunków (Filia ma
obecnie dwa razy więcej powierzchni biurowej). Dzięki tej przeprowadzce zostały także
wyraźnie zmniejszone koszty utrzymania LO.
2009.04.17. Burmistrz, kierownik referatu gospodarki nieruchomościami oraz proboszcz
parafii w Uhowie w kancelarii biskupa prowadzili rozmowy w sprawie uregulowania
sprawy gruntu zajmowanego pod stadion w Uhowie.
2009.04.19. Burmistrz uczestniczył w Festiwalu pieśni sakralnej Te Deum.
2009.04.20. Burmistrz, zastępca burmistrza i sekretarz Gminy, spotkali się z Marszałkiem
Województwa Podlaskiego Jarosławem Dworzańskim. Tematem spotkania była sytuacja
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach. (Inf. o spotkaniu znajduje się na
gminnej stronie internetowej).
2009.04.20. Posiedzenie Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
2009.04.20. Posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Sportu.
2009.04.22. W sali konferencyjnej Urzędu odbyło się cykliczne spotkanie burmistrza z
dyrektorami jednostek podległych. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele
kierownictwa Urzędu.
2009.04.22. Posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.
2009. 04.22. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami Fundacji
EkoFundusz. Omawiano zrealizowane przedsięwzięcia.
2009.04.23. Narada w spr. lokali socjalnych.
2009.04.24. Sesja Rady Miejskiej.

Pomimo wyznaczonych dni i godzin (poniedziałki i czwartki), interesanci przyjmowani są
przez burmistrza każdego dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.
Uwaga końcowa
Obszerność sprawozdania służy informowaniu o pracy burmistrza, kierowanego przez
niego Urzędu, jednostek organizacyjnych i całego łapskiego samorządu, ale także by można
było pomóc i podpowiedzieć, wskazać na błędy, 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 nie rości sobie ambicji do 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.
Po przedstawieniu sprawozdania radnym Rady Miejskiej i wprowadzeniu ew. uwag i
korekt (w tym poprawek redakcyjnych) sprawozdanie jest publikowane na stronie
internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Roman Czepe
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burmistrz Łap
Łapy, 24.04..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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