SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 29.05.2009 r. – 25.09.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
Zarządzenia
• W sprawie upoważnienia Kierownika Działu Administracyjno-Gospodarczego w
Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łapach do prowadzenia postępowań i
wydawania decyzji zakresie świadczeń rodzinnych.
• W sprawie upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
• W sprawie wycofania upoważnienia pracownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Łapach do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej.
• W sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
• W sprawie zmian w budżecie – 4 zarządzenia.
• W sprawie harmonogramu dochodów i wydatków Gminy Łapy na 2009 r. – 3
zarządzenia.
• W sprawie umorzenia należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy –
ordynacja podatkowa (osoba fizyczna).
• W sprawie umorzenia należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy –
ordynacja podatkowa (Spółdzielnia Mieszkaniowa „Kolejarz”).
• W sprawie umorzenia należności pieniężnej, do której nie stosuje się przepisów ustawy –
ordynacja podatkowa (SP ZOZ).
• W sprawie powołania pełnomocnika, administratora i zespołu pilotowego do spraw
wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością w Urzędzie Miejskim w Łapach.
• W sprawie powołania komisji do spraw oceny konkursu na „Najczystsze sołectwo Gminy
Łapy”.
• W sprawie powołania komisji do spraw oceny „Konkursu na najlepszy produkt lokalny
Gminy Łapy – II edycja”.
• W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 2 im.
Mikołaja Kopernika w Łapach – Pani Irenie Hryniewicz.
• W sprawie powierzenia Pani Tamarze Łapińskiej pełnienia obowiązków dyrektora
Gimnazjum nr 1 im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach.
• W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektorowi Gimnazjum nr 1
im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach Pani Tamarze Łapińskiej.
• W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Iwony Kozłowskiej, nauczyciela
Gimnazjum nr 1 im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach, ubiegającej się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.
• W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Ewy Wołosowicz, nauczyciela
Gimnazjum nr 1 im. ppłk Stanisława Nilskiego-Łapińskiego w Łapach, ubiegającej się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.
• W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Piekutowskiej, nauczyciela
Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ubiegającej się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.
• W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Anny Rzący, nauczyciela Zespołu
Szkół w Płonce Kościelnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ubiegającej się o awans
na stopień nauczyciela mianowanego.
• W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Doroty Tymińskiej, nauczyciela
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach, ubiegającej się o awans na
stopień nauczyciela mianowanego.
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W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pani Małgorzaty Płońskiej, nauczyciela
Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej – Szkoła Podstawowa i Gimnazjum, ubiegającej się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla Pana Mirosława Hrechorowicza,
nauczyciela Szkoły Podstawowej nr 2 im. Mikołaja Kopernika w Łapach, ubiegającego
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
W sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w
Łapach Panu Andrzejowi Rogowskiemu.
W sprawie legitymacji służbowej dla pracowników Urzędu Miejskiego w Łapach.
W sprawie zmiany Zarządzenia nr 109/04 Burmistrza Łap z dnia 25 października 2004 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej.

Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Rejestracja osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (dawna rejestracja
przedpoborowych)
• Rozpoczęto przygotowania do rejestracji osób podlegających obowiązkowi wojskowemu
wg nowych zasad (forma papierowa oraz elektroniczna) bez obowiązku osobistego
stawiennictwa, pracownik UM uczestniczył w szkoleniu na temat nowych zasad
rejestracji.
Szkolenia
• Prowadzone są comiesięczne szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
w formie treningów radiofonicznych gminnych gotowości na wypadek zdarzenia
kryzysowego, odbyły się również 2 treningi całodobowe wojewódzkie.
• Przeprowadzono szkolenie z zakresu podwyższania gotowości obronnej oraz w przypadku
wystąpienia zdarzeń nadzwyczajnych - 72 godzinny brak energii elektrycznej.
• Przygotowywane jest ćwiczenie obronne „Powiat białostocki 2009”, w którym gmina jest
jednym z uczestników ćwiczenia powiatowego.
• Przeszkolono w Międzywojewódzkim Ośrodku Szkolenia Kadr w Białymstoku
komendanta drużyny ratownictwa komunalnego oraz komendanta drużyny likwidacji
skażeń.
• Zakończono z wynikiem pozytywnym dwa postępowania sprawdzające mające na celu
dopuszczenie pracowników Urzędu do dostępu do informacji niejawnych.
Z zakresu logistyki OC
• Zdemontowano część układu alarmowego w ZNTK SA Łapy (1 syrena + 1 układ
radiowo-wykonawczy) - zostanie on zamontowany w Zespole Szkół w Łapach (Osse) ze
względu na potrzebę rozszerzenia zasięgu alarmowego syren SWA (Systemu Wykrywania
i Alarmowania).
• Na bieżąco są usuwane awarie SWA, zaplanowano przegląd przedzimowy i konserwację
sprzętu i urządzeń SWA we wrześniu.
• Przeniesiono sprzęt OC z ZNTK SA do magazynu gminnego ze względu na postawienie
w stan likwidacji ZNTK SA.
• Dokonano przeglądu oraz konserwacji sprzętu OC z magazynu zakładowego oraz
magazynu głównego.
• Zaktualizowano dane gminne z zakresu OC i zarządzania kryzysowego w Bazie OC
Wojewody.
• Dokonano sprawdzenia i konfiguracji oprogramowania do Systemu Ostrzegania i
Alarmowania w ramach wojewódzkiego systemu gotowości.
• Wydano 9 decyzji na świadczenia osobiste lub rzeczowe na rzecz obronności.
• Sporządzono sprawozdania wraz z wykazami świadczeń osobistych i rzeczowych na rzecz
obronności wraz z planem wydatków na 2009-2010.
Planowanie
• Jest prowadzona aktualizacja „Planu operacyjnego gminy …. „ oraz kart realizacji zadań
wg wytycznych Wojewody Podlaskiego.
Z zakresu ochrony ppoż.
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Centrum Kształcenia na odległość zorganizowane w Uhowie we współdziałaniu z
jednostką OSP działa w systemie całotygodniowym, choć są problemy z zapewnieniem
obsługi informatycznej.
Prowadzone są rozmowy dotyczące dalszego dofinansowania Centrum Kształcenia z EFS
(Europejskiego Funduszu Społecznego), przesłano wnioski o dofinansowanie z EFS i z
samorządu gminnego.
Jednostki OSP zabezpieczały w sierpniu wspólnie z Policja trasę wyścigu kolarskiego
Tour de Pologne na terenie gminy Łapy.
Podjęto decyzję przeprowadzenia w październiku kontroli jednostek typu S odnośnie
gotowości bojowej oraz utrzymania sprzętu i wyposażenia strażackiego.
Prowadzone są na bieżąco badania okresowe strażaków ochotników na okoliczność
możliwości prowadzenia przez nich działań ratowniczych.
Pozyskano dwie łodzie płaskodenne z silnikami i osprzętem dla potrzeb OSP Łapy oraz
OSP Łapy-Dębowina z Komendy Wojewódzkiej PSP.
Pozyskano sanie lodowe do ratownictwa na cienkim lub kruchym lodzie oraz poszukiwań
dennych na wodzie ze środków gminnych i Komendy Głównej PSP dla jednostki OSP
Łapy.
Skierowano na szkolenie ponad 30 strażaków; szkolenie rozpocznie się na początku
października.
Zakupiono ze środków gminnych sprzęt ochrony przeciwpożarowej, ubrania i
wyposażenie na bieżące utrzymanie gotowości dla jednostek OSP: Łapy, Łapy-Dębowina
i Uhowo.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Projekt „Tradycje i zwyczaje Ziemi Łapskiej” (Oddział dla Dzieci)
• W sierpniu 2009 roku do biblioteki wpłynęło ogółem 68 książek na kwotę 510,90 zł, z
tego: dary – 22 wol. na kwotę 271, 90 zł, przekazane z CEN- 46 wol. na kwotę 239 zł.
Zbiory wzbogaciły się o 1 podarowaną kasetę magnetofonową zawierającą nagranie
wierszy księdza Jana Twardowskiego (Uhowo). Wpływy zostały opracowane formalnie i
rzeczowo. Prowadzono także meliorację katalogów oraz sporządzono dokumentację
skontrum księgozbioru przeprowadzonego w Wypożyczalni dla Dorosłych.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 122 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 3412 osób. Wypożyczono do domu 5921 vol. Udostępniono na
miejscu 598 książek. Wypożyczono 551 czasopism, 56 egz. zbiorów specjalnych, 3
audiowizualne i 14 czasopism oprawnych do domu. Z 1194 czasopisma, 33 czasopisma
oprawne, 23 egz. zbiorów specjalnych (czytelnicy skorzystali na miejscu). Funkcjonowały
2 Punkty Książki Mówionej. Ze stanowisk internetowych skorzystały 832 osoby.
Udzielono 1780 informacji, w tym: 1018 informacji bibliotecznych, 67 informacji
bibliograficznych, 412 informacji rzeczowych, 178 informacji tekstowych, 105
informacji elektronicznych.
Prace popularyzacyjne
• Przygotowano i urządzono: 9 wystawek dotyczących rocznic literackich i historycznych,
4 fotogazetki, 3 gazetki.
• 10 sierpnia - Ekspozycja tematyczna propagującą książki z literatury popularno-naukowej
(psychologia) pt. „O istocie człowieka”.
• 26 sierpnia - Duża wystawa „By czas nie zatarł i niepamięć” z okazji 70 rocznicy
wybuchu II wojny światowej.
• W sierpniu w Oddziale dla Dzieci odbywały się zajęcia z dziećmi z cyklu „Wakacje w
bibliotece” pt. „ Literackie wędrówki po Polsce”. Podczas wakacyjnych zajęć czytano
dzieciom polskie legendy i podania. Każde spotkanie było poświęcone innemu tematowi.
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Dzieci miały okazję zwiedzić najpiękniejsze zakątki Polski: Tatry, Toruń, Cieszyn i
spotkać niezwykłe postacie: Janosika, Popiela. Odbyły się również zajęcia plastyczne,
zabawy z chustą oraz oglądanie filmów (45 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.
• 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.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Szkolnej w Łapach.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul. Krzywej oraz na
budowie przebicia ulicy Kopernika do ulicy Spółdzielczej w Łapach.
Biuro Rady Miejskiej
• Przesłanie podjętych na sesji w dniu 29 maja 2009r. przez Radę Miejską 12 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 dotyczą.
• Obsługa posiedzeń komisji oraz sporządzenie protokołów z posiedzeń komisji oraz z sesji
Rady Miejskiej.
• Przesłanie podjętych na sesjach nadzwyczajnych, które odbyły się w dniu 18 czerwca, 30
lipca, 4 sierpnia i 18 sierpnia 2009r. 25 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 dotyczą.
• W związku z tym, iż były to sesje nadzwyczajne powoływane w celu podjęcia uchwał w
ważnych i pilnych sprawach, nie zwoływano posiedzeń komisji.
• Ustalenie z Przewodniczącym Rady porządku obrad sesji, które odbyły się w dniach 18
czerwca, 30 lipca, 4 sierpnia i 18 sierpnia 2009 r.
• Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym.
• Sporządzenie protokołów z ww. sesji Rady Miejskiej.
• Załatwianie spraw bieżących Rady Miejskiej i komisji.
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Sporządzenie harmonogramu wykonania uchwał podjętych przez Radę.

Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
• 6 czerwca w Domu Kultury w Łapach i na placu przed Domem Kultury w ramach Dni
Łap odbył się Dzień Tańca.
• 7 czerwca na placu przed Domem Kultury w Łapach odbył się cykliczny już festyn
„Studio Lato Radia Białystok”, gdzie w ramach Dni Łap Dom Kultury zorganizował
festyn, nad którym honorowy patronat objęli marszałek województwa podlaskiego oraz
burmistrz Łap.
• 20 czerwca nad rzeką Narew Uhowianie obchodzili najkrótszą noc w roku zwaną
Sobótką. Gospodarzem imprezy był Dom Kultury w Uhowie przy współpracy Ośrodka
Kultury Fizycznej i Domu Kultury w Łapach.
• 6-17 lipca – „Akcja Lato” - przedsięwzięcie organizowane z myślą o naszych pociechach,
które letnie miesiące spędzają w domu. Co roku Dom Kultury w Łapach proponuje
szeroką ofertę zajęć.
• 12 lipca – na boisku w Płonce Kościelnej odbył się festyn pod nazwą "Sobieski w
Płonce".
• 18 - 19 lipca, „Dzień suma” w Bokinach Festyn ma charakter cykliczny. Co roku
spotykają się tam wędkarze, mieszkańcy Bokin oraz sąsiednich miejscowości i rywalizują
ze sobą, kto złapie największą rybę podczas „Nocnego Sumowania”, którego
organizatorem było Koło Wędkarskie przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w
Białymstoku. Festyn odbywa się przy Szkole Podstawowej w Bokinach, a organizowany
jest przez miejscową Świetlicę Wiejską w Bokinach oraz Dom Kultury w Łapach.
• 21 lipca w Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie podsumowujące Projekt
„Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy”. Jest to
projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, a trwał od września
2008 r. do lipca 2009 r. w szkołach gminy Łapy.
• 25 lipca w łapskim kinie miało miejsce „mocniejsze uderzenie” - o 19.00 zagrały zespoły
„Degradacja” oraz ETC.
• 26 lipca - mury łapskiej świątyni pw. Świętego Krzyża wypełniła muzyka
najsłynniejszych kompozytorów. Od niedawna, bo zaledwie od trzech lat, odbywają się
tam koncerty muzyki organowej.
• 3 sierpnia br. nasze miasto wpisało się w historię Tour de Pologne. Łapy przygotowane
były na przejazd kolarzy już od wczesnych godzin południowych: około godziny 13.30
zamknięty został wjazd pojazdów z ulicy Głównej, ulicy Sikorskiego, Handlowej i Piwnej
na Plac Niepodległości, gdzie około godziny 14.30 rozpoczął się festyn z okazji wyścigu.
Imprezę zorganizował Ośrodek Kultury Fizycznej, Dom Kultury i Burmistrz Łap.
16 sierpnia w kościele pw. Świętego Krzyża w Łapach odbył się recital Villego Urponena
- artysty pochodzącego z Helsinek. Fiński organista jest absolwentem Akademii
Muzycznej imienia Jeana Sibeliusa w Helsinkach, gdzie kształcił się w klasie fortepianu i
organów pod kierunkiem Karliego Jussila.
• 23 sierpnia odbył się festyn „Na miedzy” na boisku w WDK w Łapach-Szołajdach.
Organizatorami imprezy byli Wiejski Dom Kultury w Łapach-Szołajdach, Dom Kultury
w Łapach, Nadnarwiańskie Stowarzyszenie Społeczno-Ekologiczne w ŁapachSzołajdach, Ochotnicza Straż Pożarna w Łapach-Dębowinie.
• 1 września 2009 r. na Placu Niepodległości w Łapach odbyły się uroczystości związane z
70. rocznicą agresji niemieckiej na Polskę.
• 6 września br. odbyły się Dożynki Gminne, organizowane w ramach projektu: „Produkt
lokalny szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców Gminy Łapy”
współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego. Zgodnie z tradycją, co roku organizuje je inna wieś z naszej gminy. W roku
ubiegłym gospodarzem dożynek było Daniowo Duże, w tym roku uroczystości odbywały
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się w Uhowie. Nad całością imprezy czuwała ekipa z Domu Kultury w Łapach i WDK
Uhowo, pracownikami Urzędu Miasta i Gminy w Łapach, Rady Sołeckie w Uhowie z
sołtysami.
12 września br. od godziny 18.00 w Domu Kultury w Uhowie odbył się hardcore'owy
koncert zorganizowany przez łapski Dom Kultury. Spotkały się tam cztery zespoły:
OREIRO (z Ciechanowca), JUNK (Białystok), ELECTROCONVULSIVE THERAPY
(Łapy) oraz DEGRADACJA (Łapy).
19 września 2009 r. miała miejsce ceremonia odsłonięcia pomnika „Krzyż Sybiraków” ku czci mieszkańców wywiezionych przez sowieckiego okupanta. Uroczystości zaczęły
się o godzinie 14.00 Mszą Świętą w kościele pw. św. Krzyża w Łapach. Pomnik został
wzniesiony ku pamięci mieszkańców Łap i okolic wywiezionych przez Sowietów w
latach 1939-1945 w głąb Związku Sowieckiego z terenów Ziemi Łapskiej.

Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Urodzenia - 14, zgony - 41, małżeństwa - 140, pobyty czasowe -71, zameldowanie na
pobyt stały - 48, przemeldowania - 65, nadanie numeru PESEL - 80, udzielonych
informacji - 1304, decyzje dot. spraw o wymeldowanie – 7.
• Inne - 4387 (poprawianie aktów urodzeń, adresów stałych, aktów stanu cywilnego,
nazwisk, rejestracja pobytu czasowego poza LBD, uzupełnianie adresów czasowych i
adresów stałych, uzupełnianie obowiązku wojskowego, uzupełnianie poprzednich stanów
cywilnych, wymeldowanie z pobytu stałego bez potwierdzenia zameldowania, zmiana
nazwiska, zmiana rodzaju pobytu przy zakończeniu pobytu czasowego, kopiowanie
plików i zmian do CBD i TBD, wyprowadzanie zmian do CBD i TBD) - liczba ta wynika
z wydruku - Statystyka Rejestracji Zdarzeń w Ewidencji.
Dowody
• Złożonych wniosków - 425, wydanych dowodów - 420, przyjętych dowodów - 398,
anulowanych dowodów - 299, wydano kopert dowodowych - 64, założono kopert
dowodowych - 174, otrzymano kopert dowodowych - 48, udzielonych informacji - 26,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 22, sprawdzonych kopert
dowodowych – 300.
Gospodarka finansowo-budżetowa
za okres 29.05.2009 r. - 25.09.2009 r.
W zakresie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego (miasto i gmina)
• Wydano 10 zaświadczeń o niezaleganiu w podatkach.
• Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości w łącznym zobowiązaniu pieniężnym
(osoby fizyczne) oraz 13 decyzji w sprawie umorzenia podatku (osoby fizyczne).
• Wydano 2 postanowienia o odmowie wszczęcia postępowania.
• Spisano 5 protokołów o stanie majątkowym.
• Wysłano 389 upomnień do zapłaty zaległego podatku – I, II raty 2009 r.
• Wydano 2 wezwania do uzupełnienia wniosku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej.
• Skierowano do Urzędu Skarbowego: 81 tytułów wykonawczych na zaległości podatkowe,
18 zawiadomień o wycofanie tytułów wykonawczych.
• Zaksięgowano wpłaty z kwitariuszy przychodowych za II kwartał 2009 r.
• Rozliczono wpływy podatkowe za II kw. i przekazano 2% podatku rolnego do PIR.
• Wprowadzono 344 zmiany geodezyjne.
• Wydano 65 decyzji zmieniających wysokość podatku (osoby fizyczne).
• Wydano decyzję w sprawie przyznania ulgi inwestycyjnej w podatku rolnym.
• Wydano 681 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników.
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Udzielono 19 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, PUW Białystok,
MOPS Łapy, Prokuraturę, Policję.
• Wysłano 65 wniosków dotyczących wypełnienia przez osoby fizyczne informacji w
sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
• Przyjęto 100 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego.
• Wydano decyzję w sprawie odmowy umorzenia podatku od nieruchomości (osoby
prawne).
• Wydano 2 decyzje w sprawie odmowy odroczenia podatku od nieruchomości (osoby
prawne).
• Wydano postanowienie odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Przyjęto 3 korekty deklaracji dotyczące zmiany podatku od nieruchomości od osób
prawnych.
• Dokonano zmiany w zakresie naliczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano 6 postanowień dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości osób
prawnych.
• Wydano 166 decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości oraz przypisu i
odpisu należnego podatku.
• Wydano 13 postanowień : w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego oraz w
sprawie siedmiodniowego terminu do zapoznania się z dokumentami przed wydaniem
decyzji.
• Wysłano 128 wezwań łącznie z informacją w sprawie podatku od nieruchomości celem
wypełnienia i złożenia do tut. urzędu.
• Wydano decyzję na odroczenie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne).
• Wydano 3 zaświadczenie o niezaleganiu w podatku od nieruchomości.
• Wysłano do Kancelarii Komorniczej przy Sądzie Rejonowym w Białymstoku 2 wykazy
zaległości podatników w związku z licytacją nieruchomości.
• Wydano 2 postanowienia dot. zwrotu nadpłaconego podatku.
• Wydano 3 postanowienia dot. zarachowania zaległości podatkowej.
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.
• Wysłano 12 wezwań do złożenia deklaracji i uiszczenia należnego podatku.
• Wydano 2 decyzje dot. rozłożenia podatku na raty.
• Przygotowano 2 tytuły wykonawcze do US dot. niezapłaconych należności podatkowych.
W zakresie rachunkowości budżetowej
• Dokonano bieżącego księgowania operacji za miesiąc VI-IX 2009 r. oraz uzgodniono
klasyfikacje i konta księgowe.
• Wystawiono faktury VAT za miesiąc VI-IX.2009 r. dotyczące sprzedawanych usług.
• Sporządzono deklarację VAT - 7 za miesiąc VI-VIII 2009 r.
• Sporządzono kwartalne i półroczne sprawozdania z wykonania budżetu.
• Zakończono postępowanie przetargowe dotyczące zaciągnięcia kredytu
długoterminowego w wysokości 5.000.000,- zł na pokrycie przejściowego deficytu i
rozchodów gminy w 2009 roku i podpisano umowę z BOŚ SA.
• Sporządzono informację z wykonania budżetu gminy za I półrocze 2009 r.
• 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.
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Sporządzono listy wypłat: pracownikom Urzędu, radnym, sołtysom, pracownikom z prac
publicznych oraz społecznie-użytecznych.
Przygotowano zmiany do budżetu wprowadzone stosownymi aktami prawnymi oraz
dokonano korekty planów w oparciu o stosowne akty prawne.

Gospodarka komunalna i inwestycje
I. Drogownictwo
Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej
• Roboty na ul. Witosa, wbudowano 200 ton kruszywa (170 m3 wywóz ziemi). Wartość
robót – 14 176,37 zł.
• Remont odcinka drogi dojazdowej do posesji nr 89, 90 w Łapach-Dębowinie. Długość
180 m. Wbudowano 42 tony kruszywa. Wartość – 2749 zł.
• Wykonano drogę dojazdową do pól w Łapach-Dębowinie o długości 1000 m. Wartość
robót 118 606 zł, w tym 50 000 zł środki refundowane przez Urząd Marszałkowski.
• Remont nawierzchni dojazdu o długości 150 m, łączącego ul. Dolną i Śliską. Wartość
-16 252 zł.
• Dojazd od ul. Nadnarwiańskiej 60 m. Wbudowano 24 m3 kruszywa. Wartość – 1786 zł.
• Zlecono dla ZWiK wykonanie nawierzchni żwirowej w ul. Michałowskiego o długości
80 m.
• Wykonano remont drogi rolniczej we wsi Bokiny (dojazd do kolonistów). Długość 600
m. Prace polegały na wykonaniu korpusu drogi i nawierzchni żwirowej. Wartość robót32 690 zł.
• Wykonano remont drogi rolniczej we wsi Daniłowo Małe. Wartość – 7001 zł.
• Wykonanie nawierzchni żwirowej na drodze dojazdowej do pól w Łapach-Dębowinie.
Długość drogi - 350 m. Wartość robót – 10 140 zł.
• Remont dróg dojazdowych do pól w Gąsówce-Skwarkach. Wartość – 14 607 zł.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
• Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych na powierzchni 218 m2. Wartość
prac – 26966,49 zł.
• Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych na powierzchni – 35,2 m2.
Wartość – 4372 zł.
• Wykonanie warstwy bitumicznej ścieralnej na fragmencie ulicy Spółdzielczej – 160 m2
Wartość -11443 zł.
• Udział w odbudowie nawierzchni bitumicznej w ul. Sikorskiego. Wykonano 300 mb
ulicy. Wartość robót – 162 000 zł. Udział gminy 50%.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Budowa chodnika przy ulicy 3-go Maja ( lewa strona) Długość 270 m Wartość robót 66 008 zł.
• Wykonano odbudowę fragmentu chodnika przy ul. Pięknej o długości 120 m wraz z
wykonaniem chodnika do przejścia dla pieszych przy ul. Granicznej i NilskiegoŁapińskiego. Wartość prac – 44 706 zł.
• Zlecono wykonanie odbudowy chodnika w ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Długiej do
ul. Czerwonego Krzyża. Wartość zlecenia ofertowa -105 548 zł.
Oświetlenie uliczne
• Wykonano dowieszenie 32 punktów świetlnych na terenie miasta i gminy. Wartość
wykonania - 24 165,75 zł.
• Wykonano przebudowę 13 sztuk szafek pomiarowo-sterowniczych oświetlenia
ulicznego na terenie miasta Łapy. Wartość prac - 31 000 zł.
• Wykonano dokumentacje techniczne na budowę linii oświetleniowych w ul. 3-go Maja,
przy drodze powiatowej we wsi Łapy-Dębowina, przy drodze wewnętrznej na osiedlu
cukrowniczym przy ul. Cmentarnej.
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Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii
oświetleniowej (kablowa) w ulicach: Główna na odcinku od Placu Niepodległości do
Matejki, ul. Piaskowej na odcinku od Głównej do Polnej oraz w ul. Armii Krajowej.
• Zlecono wykonanie dokumentacji na wykonanie oświetlenia w ul. 11 Listopada.
• Została zawarta umowa na budowę linii oświetleniowej w Płonce Kościelnej i w PłonceStrumiance oraz w ul. Konopnickiej. Wartość prac – 37 040 zł.
Chodniki
• Budowa chodnika przy ulicy 3-go Maja (lewa strona). Długość 270 m. Wartość robót 66 008 zł.
• Wykonano odbudowę fragmentu chodnika przy ul. Pięknej o długości 120 m wraz z
wykonaniem chodnika do przejścia dla pieszych przy ul. Granicznej i NilskiegoŁapińskiego. Wartość prac – 44 706 zł.
• Zlecono wykonanie odbudowy chodnika w ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Długiej do
ul. Czerwonego Krzyża. Wartość zlecenia ofertowa - 105 548 zł.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Wykonano odnowienie oznakowania poziomego w mieście Łapy. Wykonano 1318,38
m2 przejść dla pieszych i linii segregacyjnych. Wartość robót 21 555,51 zł.
• Uzupełniono oznakowanie w ul. Sosnowej, Bocznej i Westerplatte.
Inne
• Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu przy
ul. Głównej 30. Termin wykonania 30 wrzesień 2009.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie projektu miejsc postojowych w ul.
Polnej na wysokość posesji Przedszkola nr 1.
• Zostało przeprowadzone postępowanie odnośnie wyłonienia wykonawcy na wykonanie
projektu budowy parkingu przy ulicy Polnej.
II. Inwestycje
• Zakończono budowę sieci wodociągowej z rur PCV 90 o długości 123,0 m w ul.
Lenartowicza w Łapach po działkach o nr geod. 198/7, 201/5, 195/1. Wykonawcą robót
był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Koszt wykonania robót wyniósł
30 000,00 zł.
• Zakończono budowę sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o długości 108,0 m wraz
ze studzienkami inspekcyjno połączeniowymi z PCV Sr. 425 mm i sieć wodociągową z
rur PCV 110 o długości 115,0 m w części ul. Białostockiej, po działkach o nr geod.
224/16, 224/31, 224/32, 224/33, 224/26, 247/23 w Uhowie, gmina Łapy. Prace budowlane
zostały wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji. Koszt wykonania robót
wyniósł 50 000,00 zł.
• Zakończona została budowa sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o długości 81,0 m
oraz sieci wodociągowej z rur PCV 90 o długości 102,0 m w ul. Witkacego w Łapach.
Roboty zostały wykonane za kwotę 30 000,00 zł przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji.
• W dniu 27.07.2009 r. rozpoczęta została 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.
• Dobiegają końca prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w
rejonie ul. ppłk. Stanisława Nilskiego-Łapińskiego po działkach o nr geod. 728/9 i 693/3
w Łapach. Wykonawcą jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Trwa przygotowanie rozpoczęcia robót budowlanych budowy sieci wodociągowej z rur
PCV 160 i kanalizacji sanitarnej z rur PCV 250 w ul. Płonkowskiej na gruntach wsi
Płonka Kościelna gmina Łapy.
• Trwa przygotowanie rozpoczęcia robót budowlanych budowy sieci wodociągowej z rur
PCV 160 w ul. Mokrej w Łapach.

9

•

Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie sieci wodociągowej i
kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Krańcowej, Strażackiej i Polnej w Łapach. Zadanie
zostało podzielone na dwa etapy, w roku bieżącym zostanie wykonane 337 m wodociągu i
252 m kanalizacji sanitarnej.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 24 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 25 przyłączy do sieci wodociągowej.
• Zakończone zostały prace projektowe sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul.
Płonkowskiej w Łapach przez Jerzego Zawadzkiego Usługi projektowe,
Kosztorysowanie, Nadzory budowlane. Koszt wykonania projektu budowlanego wyniósł
10 100,00 zł.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
• Ogłoszono oraz przeprowadzono postępowanie przetargowe dotyczące demontażu,
transportu i utylizacji materiałów zawierających azbest z tereny gminy Łapy.
• Przygotowane zostały materiały niezbędne do podpisania umowy z WFOŚiGW w
Białymstoku w sprawie dofinansowania przedsięwzięcia związanego z usuwaniem
materiałów zawierających azbest z terenu gminy Łapy.
• Nadzór nad pracami związanymi z demontażem materiałów zawierających azbest.
• Została ogłoszona i przeprowadzona 2 dniowa (04-06.07.2009 r.) akcja polegająca na
zbiórce zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych.
• Została przygotowana, ogłoszona i przeprowadzona tygodniowa (31.08-04.09.2009 r.)
akcja zbiórki zużytych opon. Zebrano około 5,1 Mg opon.
• Udział w spotkaniach w związku z konsultacjami społecznymi dotyczącymi budowy ZZO
Hryniewicze.
• W związku z wnioskami o PPUH „Czyścioch” i PUH „MPO” rozszerzenie decyzji
zezwalającej na odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Łapy, które miało
polegać na wyrażeniu zgody na kierowanie strumienia odpadów do ZZO Sokółka
przygotowano pismo do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w
Białymstoku z pytaniem, czy burmistrz Łap może zgodnie z prawem przychylić się
wniosków. Ponieważ Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w Białymstoku
potwierdził stanowisko Gminy Łapy, zostały wydane decyzje negatywne.
IV Środki unijne i zewnętrzne
• Złożono wniosek 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” –
wnioskowana kwota dofinansowania 3 135 368,00 zł.
• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, jako Instytucja Wdrażająca,
przeprowadził kontrolę projektu dotyczącego budowy sieci kanalizacyjnej i
wodociągowej w miejscowościach Gąsówka-Osse, Gąsówka-Somachy i Gąsówka –
Skwarki zgłoszonego do dofinansowania 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 zaliczkę na realizację projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego
i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara, Daniłowo Duże)” w wysokości 612 300 zł.
• Uzyskano wnioskowaną zaliczkę na realizację zadań ujętych w III kwartale 2009 r.
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym.
• Aneksowano umowę o dofinansowanie pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i
dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara, Daniłowo Duże) – aneks wartości robót budowlanych po
przetargu oraz przejście na system zaliczkowy.
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Złożono wniosek sprawozdawczy z realizacji 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 aneksowanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Przebudowa
ciągu dróg gminnych i powiatowych (drogi o nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B,
1525B) od ul. Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej” – w zakresie dotyczącym
zmiany wartości robót budowlanych po przetargu oraz wniosek o przejście na rozliczenia
w systemie zaliczkowym.
• Burmistrz Łap podpisał umowę o dofinansowanie w wysokości 500 tys. zł projektu
polegającego na przeprowadzeniu 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.
• Uzyskano dofinansowanie w wysokości 320 tys. zł na przebudowę ul. Długiej w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka).
• Trwają prace związane z opracowywaniem wniosku 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) w
terminie do 30 września 2009 r.
• Burmistrza Łap wystąpił do Zarządu Województwa Podlaskiego w sprawie projektu
informatyzacji w ramach RPO WP 2007-2013, którego uczestnikiem na zasadach
partnerstwa jest Gmina Łapy, a projekt znajduje się na indykatywnej liście projektów
kluczowych.
• Trwają prace związane z rozliczeniem finansowo-rzeczowym inwestycji dotyczącej
budowy boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą przy Gimnazjum nr 1 w Łapach
współfinansowanego w ramach programu „Blisko Boisko”.
• Pozyskano dofinansowanie na następujące projekty w ramach POKL: „Produkt lokalny
szansą na aktywizację społeczną i zawodową mieszkańców gminy Łapy – edycja II”
(„dożynkowy”) - 48 120,00 zł, „Edukacja informatyczna szansa na aktywizację
zawodową mieszkańców gminy Łapy” (kurs tworzenia stron www) – 48 660,00 zł,
„Znam, wiem, potrafię…” (zajęcia pozalekcyjne w szkołach gminnych) – 1 092 259,00 zł,
„Załóż firmę – spełnij własne marzenia” – wniosek złożony w partnerstwie z WUP –
3 398 080,00 zł, zakup zabawek do miejsc zabaw dla dzieci najmłodszych w szkołach
podstawowych w ramach programu Radosna Szkoła – 50 000 zł.
V Inna działalność
Mieszkalnictwo
• Wykonano przebudowę instalacji elektrycznej w lokalach mieszkalnych w budynkach
przy ul. Cmentarnej 16 i ul. 3-go Maja nakazaną przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru
Budowlanego.
• Opracowano wstępną koncepcję przygotowania lokali zastępczych dla lokatorów z
domów socjalnych.
• Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Białymstoku rozpatrzył pozytywnie naszą
prośbę o przedłużenie terminu wykonania kompleksowych remontów domów socjalnych.
Nowy termin 31.10.2009 r.
• Ustosunkowano się do podań 3 osób chcących wynająć mieszkanie z zasobów Gminy
Łapy.
• Rozpatrzono podania 3 mieszkańców dotyczące wysokości czynszu i rozłożenia
zaległości czynszowych na raty.
• Zawarto porozumienie w sprawie spłaty zadłużenia przez jednego z najemców lokali
komunalnych.
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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Zakończono uporządkowywanie terenów stawu i udrożnienia rowu przy ul. Leśnikowskiej
w kierunku ul. Mostowej.
• Zakończono porządkowanie i zagospodarowanie działki położonej w rejonie ulic Śliskiej i
Szpitalnej.
• 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.
• Zakupiono i trwale zamontowano nowe ławki na Placu Niepodległości.
• Przygotowano wniosek na dofinansowanie prac związanych z odnową pomnika w Wólce
Waniewskiej.
• Zlecono wykonanie cięć prześwietlających korony oraz wycinki drzew na terenie miasta.
• Przeprowadzono akcje porządkowania i sprzątania miasta w związku z przejazdem
wyścigu kolarskiego oraz odsłonięciem Pomnika Sybiraków.
• Dwukrotnie (na krótki okres) było zamykane kąpielisko w Uhowie z powodu zbyt dużej
ilości bakterii coli. Burmistrz wystąpił do inspekcji sanitarnej z prośbą o pomoc w
ustaleniu przyczyn.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniach: 19.06.2009 r., 23.06.2009 r., 07.07.2009 r., 31.07.2009 r., 24.08.2009 r.,
09.09.2009 r., przekazano do schroniska 26 psów bezpańskich, które zostały odłowione na
terenie gminy Łapy.
• Zlecono wykonanie eutanazji 9 psów i 2 chorych bocianów.
• W dniu 31.08.2009 r. jeden pies został przekazany do adopcji.
• W dniu 6.08.2009 r. ranny bocian po zbadaniu przez weterynarza przetransportowany
został do Nadleśnictwa Krynki.
• W dniu 19.08.2009 r. ranny bocian po zbadaniu przez weterynarza został
przetransportowany do Drozdowa.
• Zamieszczane są, na stronie internetowej, ogłoszenia o możliwości płatnej adopcji
bezpańskich zwierząt odłowionych na terenie Gminy Łapy.
• Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
Cmentarze i grobownictwo
• Prowadzone jest bieżące utrzymanie cmentarza przez ZWiK.
• Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku zostały wysłane wnioski w
sprawie przyznania środków na realizacje zadań z zakresu grobownictwa i cmentarnictwa
wojennego na rok 2010.
• Do 30 września będą trwać prace nad wykonaniem alejki, o pow. 400 m2, na cmentarzu
komunalnym w Łapach.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych
• Wydano 40 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
• Wydano 10 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
• Wydano 7 decyzji 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 Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140
m od ul. gen. Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Współpraca z projektantem Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul.
Spółdzielczej oraz ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego”.
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Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym „Budowy
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 za kwotę
641 340,22 zł brutto.
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym „Pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu: „Poprawa układu komunikacyjnego i
dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie,
Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)” w latach 2009-2010” - UiAB DROSTER,
Piotr Garboliński, Białystok za kwotę 24 790,40 zł brutto.
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym pełnienia funkcji
inspektora nadzoru inwestorskiego w zadaniu „Przebudowa ciągu dróg gminnych i
powiatowych (drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej
do Gąsówka Starej” w latach 2009-2012” - Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o.
Białystok 150 000,00 zł brutto.
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym „Poprawy układu
komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul.
Surażska w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)” na lata 2009-2010 Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i Mostów sp. z o.o. Białystok za kwotę 3 133 548,04
zł brutto.
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym „Przebudowy ciągu
dróg gminnych i powiatowych (drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od
ul. Nowowiejskiej do Gąsówka Starej” na lata 2009-2012 - Przedsiębiorstwo Eksploatacji
Ulic i Mostów sp. z o.o. Białystok za kwotę 8 965 793,33 zł brutto.
Wyłoniono wykonawcę w postępowaniu przetargowym dotyczącym Przebudowy
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 za kwotę 881 588,71 zł brutto.
W związku z udziałem mieszkańców w kosztach budowy ulic sporządzono umowy
darowizny oraz porozumienia dotyczące opracowania dokumentacji i remontu ul.
Krzywej w Łapach, odcinka ul. Matejki, odcinka ul. Nowowiejskiej w Łapach.
Wyłoniono wykonawcę w zapytaniu ofertowym dotyczącym opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy ul. Krzywej, ul. Matejki oraz odcinka ul.
Nowowiejskiej w Łapach wykonawca – Instytut Zrównoważonego Rozwoju Sp. z o.o. za
kwotę 33 200 zł brutto.
Bieżąca kontrola inwestycji drogowych w mieście i gminie Łapy.

Gospodarka nieruchomościami
• Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano następujące projekty uchwał:
- w sprawie przekazania w dzierżawę na czas nieoznaczony Państwu Malinowskim,
Piszczatowskim i Polowczykom części działki oznaczonej numerem 1887 położonej w
rejonie ulicy Śliskiej z przeznaczeniem na poprawę warunków zagospodarowania działek
przyległych.
- w sprawie nabycia od Syndyka ZNTK Łapy działki oznaczonej numerem 372/8 o
pow. 0,0164 ha położonej w Łapach przy ul. Nilskiego-Łapińskiego z przeznaczeniem na
uzupełnienie działki zabudowanej budynkiem Kina stanowiącej własność Skarbu
Państwa, będącej w wieczystym użytkowaniu Gminy Łapy.
- w sprawie oddania w wieczyste użytkowanie Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w
Łapach działki oznaczonej numerem 1938/10 o pow. 0,0184 ha położnej przy ul.
Głównej w Łapach na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej nr
1938/1.
• Na nadzwyczajnych sesjach Rady Miejskiej w Łapach podjęto następujące uchwały:
- w sprawie sprzedaży lokalu najemcy z zastosowaniem 85% bonifikaty – lokal
położony w Łapach przy ul. Spółdzielczej 2 m.17;
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- w sprawie dzierżawy nieruchomości na czas nieokreślony PPHU Wtórpol z siedzibą
w Skarżysku Kamiennej (pojemniki na odzież używaną);
- w sprawie nabycia na własność Gminy z przeznaczeniem pod tereny inwestycyjne
nieruchomości nr 592 o pow. 0,1002 ha położonej w Łapach przy ul. Żwirki i
Wigury;
- w sprawie nabycia na własność Gminy nieruchomości położonej we wsi ŁapySzołajdy składającej się z działek nr 82/1, 82/2, 82/3, 82/4, 82/5 o powierzchni ogólnej
0,8429 ha przeznaczonej pod tereny inwestycyjne;
- w sprawie nabycia na rzecz Gminy Łapy z przeznaczeniem na cel publiczny prawa
własności lokalu użytkowego o powierzchni 499,8 m2 wraz z pomieszczeniami
przynależnymi z jednoczesnym nabyciem w użytkowanie wieczyste udziału w działce
nr 230/63 położonej w Łapach przy ul. Sikorskiego 7;
- w sprawie nieodpłatnego przekazania w użyczenie na czas nieoznaczony
nieruchomości zabudowanej budynkami szkoły położonej w Łapach przy ul. Pięknej
17.
W dniu 8.09.2009 roku została zawarta umowa na przekazanie w użyczenie działek nr
1099/1 i 1099/2 o pow. łącznej 1,0409 ha położonej w Łapach przy ul. Pięknej 17.
W dniu 27.08.2009 roku podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia udziału z
przeznaczeniem na cel publiczny prawa własności lokalu użytkowego o powierzchni
499,8 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi z jednoczesnym nabyciem w
użytkowanie wieczyste udziału w działce nr 230/63 położonej w Łapach przy ul.
Sikorskiego 7.
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku wystąpiono z wnioskiem o stwierdzenie zasiedzenia
własności nieruchomości stanowiących drogi niepubliczne (polne) położone w obrębie
Łapy-Szołajdy w celu uregulowania własności. Wniosek objął 10 działek.
Opracowano nowe zarządzenie Burmistrza Łap w sprawie podziału miasta na strefy do
ustalenia czynszu dzierżawnego za grunty stanowiące własność lub będące we władaniu
Gminy łapy oraz ustalenia stawek czynszu dzierżawnego.
Zawarto przedwstępną umowę notarialna ze Starostwem Powiatowym w Białymstoku na
zamianę nieruchomości 1336/15 zabudowanej budynkiem apteki położonej w Łapach
przy ul. Kopernika 2A na nieruchomość zabudowaną budynkiem byłej PZPR oznaczoną
numerem 1356 położoną w Łapach przy ul. Głównej 8.
W dniu 3.09.2009 r. zawarto warunkową umowę notarialną na nabycie na własność
Gminy nieruchomości położonej we wsi Łapy-Szołajdy, składającej się z działek nr 82/1,
82/2, 82/3, 82/4, 82/5 o powierzchni ogólnej 0,8429 ha przeznaczonej pod tereny
inwestycyjne.
Na przełomie sierpnia i września 2009 roku przeprowadzono procedurę udzielenia
zamówienia, którego wartość nie przekracza 14 tys. euro. Procedura dotyczyła wyłonienia
wykonawcy tablic z nazwami ulic w mieście Łapy. Do końca 2009 roku oznakowane
zostaną ulice w obrębie Łapy I (część miasta po północnej stronie szlaku kolejowego). W
następnym roku planowane jest oznakowanie pozostałej części miasta. Wykonawcą
tablic będzie firma AZYL z Kieźlin koło Olsztyna, która zaproponowała wykonanie 180
tablic i 100 słupków za kwotę brutto 28 tys. zł.
W dniu 30 lipca 2009 r. przeprowadzono I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości nr 434 o powierzchni 600 m2, położonej we wsi Daniłowo Duże. Cenę
wywoławczą ustalono na 2 400 zł, sprzedano za 8 000 zł. Akt notarialny dot. sprzedaży
sporządzono w dniu 3 sierpnia 2009 r.
w dniu 23 lipca 2009 r. sporządzono umowę notarialną o sprzedaży działki położonej w
Łapach przy ulicy Barwikowskiej 8, oznaczonej numerem geodezyjnym 2043 o
powierzchni 0,1876 ha.
W dniu 13 sierpnia 2009 r. sporządzono akt notarialny sprzedaży lokalu mieszkalnego,
położonego w Łapach, ul. Spółdzielcza 2 m. 17.
Zlecono wycenę lokalu mieszkalnego nr 31, położonego w Łapach przy ulicy A. Krajowej
1 – celem sprzedaży na własność w drodze przetargu.
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Na dzień 9 lipca 2009 r. ogłoszono II przetarg, natomiast na dzień 27 sierpnia 2009 r. –
trzeci 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).
Przetargi nie doszły do skutku z powodu braku chętnych na zakup nieruchomości.
Kolejny przetarg ogłoszono na dzień 26 października 2009 roku.
Na dzień 26 października 2009 roku ogłoszono przetarg na sprzedaż niezabudowanej
działki, położonej w Łapach przy ulicy Różanej, oznaczonej numerem geodezyjnym
300/2 o powierzchni 2251 m2, stanowiącej własność Gminy Łapy. Cena wywoławcza –
116.000 zł.
Ogłoszono pierwszy przetarg pisemny nieograniczonego na przekazanie w najem lokali
użytkowych, znajdujących się budynku nr 8 w Łapach przy ulicy Głównej na działce nr
1356 o pow. 2497 m2, będącej własnością Skarbu Państwa w dzierżawie Gminy Łapy.
Przetarg dotyczy następujących lokali:
1. Lokal położony na parterze – sala konferencyjna o pow. 157,39 m2
2. Pomieszczenie po bankomacie – położone na parterze budynku o pow. 5 m2.
Część jawna przetargu zostanie przeprowadzona w dniu 28 września 2009 r.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia opłat adiacenckich z tytułu
wybudowania urządzeń infrastruktury technicznej w ulicach B. Prusa, Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara”, X. Dunikowskiego, Krańcowej i Długiej. Wkrótce postępowania
administracyjne będą wszczęte w stosunku do właścicieli nieruchomości położonych przy
ulicach Sosnowej i Śliskiej.
Wydano 88 faktur VAT za dzierżawę gruntów gminnych. Do osób, które zalegają z
opłatami, wysłano 7 upomnień.
Wydano 11 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz 6 postanowień.
Zawarto 5 nowych umów dzierżaw.
Na wniosek osób zainteresowanych nadano 8 numerów porządkowych nieruchomości.

Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 01.01.2009 do 18.09.2009r.
• Zarejestrowano 138 nowych podmiotów gospodarczych.
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 205 przedsiębiorcom.
• Wydano 67 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 125 przedsiębiorcom.
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 70
przedsiębiorców.
• Zawieszono działalność gospodarczą 77 przedsiębiorcom.
• Wznowiono działalność gospodarczą 24 przedsiębiorcom.
• Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 19 przedsiębiorców.
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 125 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
• Wydano 18 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
• Naliczono opłatę, I , II, 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 90 zaświadczeń potwierdzających wniesienie stosownych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w celu przedłożenia ich przedsiębiorcom
zaopatrującym punkty sprzedaży w napoje alkoholowe.
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Zaewidencjonowano wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2009 r. – w wysokości 142 866,40 zł.
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
Dokonano zmiany licencji na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości współpracującego z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego udzielane są podstawowe informacje na temat podjęcia własnej
działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, dostępnych środkach finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacjach dla małych i średnich firm z funduszy
unijnych w latach 2007-2013.
Przedsiębiorcy rejestrujący własną działalność gospodarczą, dokonujący zmian wpisu w
ewidencji, zawieszający działalność, wznawiający działalność i likwidujący działalność
gospodarczą - od 31 marca br. dokonują wszystkich formalności w „jednym okienku”,
czyli Urzędzie Miejskim.
Na bieżąco aktualizowane są wpisy w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
zgodności wpisów z wymogami Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.
Na bieżąco aktualizowany jest Katalog Firm i Instytucji, który został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ponad 80 przedsiębiorców już zamieściło oferty
swoich firm.
Wydano 27 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach
przedłużenia zezwoleń w 9 punktach sprzedaży oraz 20 zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 7 nowych punktach sprzedaży do spożycia w miejscu i poza miejscem
sprzedaży.
Wydano 17 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych (piwa) na
imprezach odbywających się na wolnym powietrzu.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli 29
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności sprzedaży napojów
alkoholowych z posiadanym zezwoleniem, w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień
w ww. zakresie.

Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Rozwiązano umowy o pracę z dwoma osobami zatrudnionymi na czas zastępstwa.
• Zawarto umowę o pracę z pracownikiem ds. administracyjno-gospodarczych wyłonionym
w drodze konkursu.
• Uzupełniono zatrudnienie przy pracach społecznie użytecznych o sześć osób.
• Zawarto umowy o pracę dla 40 osób zatrudnionych w ramach robót publicznych.
• Rozwiązano umowy o pracę dla 21 pracowników zatrudnionych w ramach robót
publicznych.
• Zawarto 4 umowy o odbywanie stażu przez bezrobotną młodzież.
• Zawarto 5 umów o praktykę zawodową.
• Zawarto 3 umowy na pożyczkę mieszkaniową.
• Wysłano 5 osób na szkolenia.
Ponadto
•

Koordynowanie prac przy wyborach do Europarlamentu.

•

Przedstawiciel Archiwum Państwowego w Białymstoku przeprowadził kontrolę
archiwum zakładowego Urzędu Miejskiego w Łapach.

•

Uporządkowano karty gospodarstw z lat 1976-1980, są przygotowane do przekazania dla
Archiwum Państwowego w Białymstoku.

•

Posegregowano i uporządkowano magazyn materiałów biurowych.
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•

Zamawiano na bieżąco materiały biurowe, pieczęci urzędowe, druki.

•

Przygotowano pokoje na II piętrze do remontu.

•

Zlecono remont pomieszczeń łazienek i korytarza w USC.

•

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

•

Oddano do użytkowania po remoncie pokoje 301, 302, 303, 304, 305.

•

Zakup mebli do pokojów 301, 302, 303, 304, 305.

•

Uporządkowano pomieszczenia w piwnicy.

•

Uporządkowano pomieszczenia, gdzie przechowywane są dokumenty archiwalne
ewidencji ludności (wykorzystano stare szafy z II piętra).

•

Koordynowano prace związane z wyposażeniem pomieszczeń biurowych (zamówiono:
meble do pokoju 305, tabliczki na drzwi na III piętro, rolety okienne do wszystkich okien
na III piętrze, parapety na II piętro).

•

Zawarto umowy zlecenie – na roznoszenie korespondencji i usługi BHP.

•

Przekazano do Domu Kultury meble o wartości 1323,56 zł.

•

Przeszkolono wstępnie z zakresu BHP 7 osób.

•

Opracowano harmonogram sprzątania pomieszczeń biurowych Urzędu dla pracowników z
obsługi sprzątającej.

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).

•

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, SELWIN.

•

Aktualizacja programu Edytor Aktów Prawnych.

•

Przenoszenie komputerów do pokoi: 301, 302, 303, 304, 305.

•

Wykonanie mapki „Tereny inwestycyjne w Gminie Łapy”.

•

Budowa sieci III piętro (okablowanie, 8 podwójnych gniazd komputerowych, wymiana
szafy rozdzielczej (dołożono patch-panel, switch oraz UPS – 4U), uruchomienie instalacji
telefonicznej).

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
• Sporządzono 260 aktów stanu cywilnego (w tym aktów urodzeń – 111, aktów małżeństw
– 84, aktów zgonu – 65.
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Wydano 3198 odpisów aktów stanu cywilnego (odpisy zupełne – 43, odpisy skrócone –
3010, odpisy wielojęzyczne – 145).
Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw, zgonów
– 33, sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych – 40).
Wydano 2 decyzje na zmianę imienia i nazwiska.
Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 68 par.
Udzielono ślubów cywilnych dla 8 par.
Naniesiono 341 przypiski na aktach stanu cywilnego.
Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 183 osób.
Przekazano 256 informacji do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych o
wszystkich zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego.
Przyjęto oświadczenie o uznaniu dziecka.
Przyjęto 2 oświadczenia małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa.
Wydano 3 zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia zw. małżeńskiego za granicą.
Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie.
Prowadzono korespondencję (308 wniosków) 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.
Prowadzono korespondencję konsularną.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
• Do dnia 18 września 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia
pieniężne:
- zasiłki stałe dla 56 osób na ogólną kwotę 132151,50 zł,
- zasiłki okresowe dla 735 rodzin na ogólną kwotę 127590,00 zł,
- bony na żywność dla 45 osób na ogólną kwotę 23000 zł,
- zasiłki celowe dla 450 osób na ogólną kwotę 156687 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – przyznano 563 obiadów dla dzieci w szkołach i
przedszkolach - 176400 zł
- zasiłki celowe z Programu na dożywianie na ogólną kwotę 571800 zł
• Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta
38 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 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 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 miesiąca sierpnia br.
wyniósł 146642 zł.
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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 skorzystały do miesiąca sierpnia br. 132 rodziny.
Do dnia 18 września 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 – 35, odpowiedzi na pisma z Policji i Prokuratury – 15).
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. Pracownicy socjalni zawarli 75 kontraktów socjalnych i wydali decyzje na
zasiłki celowe w wysokości 66 zł miesięcznie od marca do grudnia 2009 r. Aktualnie
zakończył się kurs na opiekunkę i technologa robót wykończeniowych w budownictwie.
Wszystkie uczestniczki zdały egzamin i otrzymały zaświadczenia uprawniające do
wykonywania zawodu opiekunki w ośrodku pomocy społecznej. Panowie zakończyli kurs
egzaminem czeladniczym. Aktualnie 21 mężczyzn szkoli się na magazyniera z obsługą
wózków jezdniowych. Po zakończeniu kursu otrzymają świadectwo jego ukończenia. W
miesiącu lipcu 30 dzieci przebywało na koloniach w Skorupkach. Dzieci z wypoczynku
wróciły zadowolone i bogatsze o nowe doświadczenia.
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 do sierpnia br. wypłacił zasiłki rodzinne i dodatki do tych
zasiłków oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę 3139818 zł. Na
miesiąc wrzesień przewidywana wydatki w tym zakresie wyniosą około 470000 zł.
Do dnia 31 sierpnia br. na dodatki mieszkaniowe wydano 483464 zł. Od maja zwiększyła
się liczba rodzin korzystająca z tej formy pomocy w związku z likwidacją ZNTK i
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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. Aktualnie pracownik wprowadza wnioski do systemu i przygotowuje do
wydania decyzji. Wysokość stypendiów będzie znana po otrzymaniu drugiej transzy z
Ministerstwa Edukacji Narodowej. Decyzje zostaną wydane w ciągu miesiąca.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
• Przygotowania logistyczne do organizacji „Siły w Łapach” - rywalizacji dla
najsilniejszych oraz mistrzostw w sześcioboju kulowym i organizacji „Olimpiadki
Kubusia Puchatka” - zabawy sportowej dla przedszkolaków.
• Przygotowania sportowej oferty wakacyjnej (koszykarskich i siatkarskich szkółek
sportowych, „Spod trzepaka do Spartaka” - gier i zabaw dla dzieci w osiedlach miejskich i
wsiach, Wakacyjnej Ligi Piłkarskiej dla dzieci i młodzieży oraz Piłkarskiej Ligi
Amatorów dla dorosłych, cyklicznych rozgrywek siatkówki plażowej dla kobiet i
mężczyzn oraz koszykówki ulicznej dla mężczyzn, Sportowego festynu rodzinnego, „Na
plaży fajnie jest” cykl zabaw sportowych i zręcznościowych dla przebywających na plaży.
• Przygotowanie przejazdu kolarzy Tour de Pologne na trasie II etapu przez Łapy.
Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe
• „Siła w Łapach” – 10 uczestników, których rywalizację obejrzało ok. 1000 widzów.
• Mistrzostwa w sześcioboju kulowym – 12 uczestników. Podczas trwania rywalizacji
Dariusz Jabłoński z Łap ustanowił rekord świata.
• Olimpiadka Kubusia Puchatka – sportowa rywalizacja przedszkolaków, w której udział
wzięło ok. 40 dzieci.
• Rozgrywki piłki plażowej kobiet i mężczyzn – zawody cykliczne rozgrywane na boiskach
plaży miejskiej w Uhowie oraz na stadionie miejskim w Łapach, w których udział brało
każdorazowo po ok. 20 osób.
• Rozgrywki koszykówki ulicznej – zawody cykliczne rozgrywane m.in. na Placu
Niepodległości, w parku przed Domem Kultury, w których udział brało średnio po 30
osób.
• Wakacyjna Liga Piłkarska dla dzieci i młodzieży – rywalizacja raz w tygodniu, udział ok.
20 osób każdorazowo przez cały okres wakacji.
• Piłkarska Liga Amatorów dla dorosłych – rywalizacja raz w tygodniu, udział ok. 100 osób
jednorazowo – rywalizacja trwa.
• Na plaży fajnie jest – gry i zabawy dla plażowiczów. W zależności od pogody udział brało
po kilkanaście lub więcej osób.
• Spod trzepaka do Spartaka – gry i zabawy sportowe dla dzieci z osiedli miejskich i
wiejskich. Zajęcia prowadzone były dwa razy w tygodniu przez instruktorów klubów
Pogoń i Narew bezpłatnie. Każdorazowo udział brało ok.20 osób. Zajęcia zorganizowano
również w Łupiance Starej i Bokinach.
• Rodzinny festyn sportowy – gry i zabawy z lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych typu:
palant, dwa ognie, kapslowy Wyścig Pokoju, rzut zakrętką itp.
• Tour de Pologne – organizacja imprezy sportowo-rozrywkowej dla widzów, którzy
oczekiwali na przejazd kolarzy wyścigu Tour de Pologne – udział wzięło ponad 20 osób
w konkursach i zabawach.
• Łapska Masa Krytyczna – spotkania rowerzystów – odbywają się raz w miesiącu i
uczestniczy w nich średnio 30 osób.
• Ponadto OKF współorganizował Sobótkę, Powitanie lata z Petrusem, Dzień sportu
szkolnego LO, Mistrzostwa Szkół Średnich pow. białostockiego.
Wykonane prace gospodarcze
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Zgodnie z terminarzem gier piłkarskich, przygotowuje się boiska do potrzeb rozgrywek.
Wykonano remonty zniszczonego piłkochwytu przy boisku bocznym. Wyremontowano
ogrodzenie okalające korty i boiska asfaltowe.
• Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych – opryski, nawożenie,
uprzątanie itp. boisk w Łapach i Uhowie.
• Remontowany jest, w większości sposobem gospodarczym, budynek „starej siłowni” z
przeznaczeniem na potrzeby szatni dla biorących udział w zawodach i zajęciach
sportowych.
Zajęcia
• Aktualnie trwają zajęcia piłkarskie dla wszystkich, letnia szkółka siatkówki dziewcząt,
zajęcia aerobiku pań (odbywają się trzy razy w tygodniu).
Inne
• Udzielana jest pomoc sędziowska podczas rozgrywek szkolnych, odbywających się na
terenie naszego miasta.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
Dotyczy okresu od 26.05.2009 r. do 18.09.2009 r.
1. Finanse, księgowość i płace
• Wykonano prace powtarzające się w każdym miesiącu związane z obsługą księgową
szkół, a więc z: wydaniem i rozliczeniem kwitariuszy K-3, 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
4 000 pozycji, sporządzeniem i wypłaceniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla
pozostałych pracowników, sporządzeniem i wykonaniem ponad 4000 przelewów oraz
sporządzeniem wymaganych sprawozdań budżetowych.
• Prace dodatkowe to obsługa finansowa 2 programów związanych z prowadzeniem
punktów przedszkolnych oraz z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
2. Pozostała działalność
• W Biurze i w szkołach ustalono regulaminy wynagradzania dla pracowników
samorządowych zatrudnionych na podstawie umów o pracę.
• Gmina Łapy ze środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej otrzymała kwotę 271 021
zł na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów
wynikających z zaleceń SANEPIDU w Szkole Podstawowej nr 2 w Łapach (79 174 zł) i
w Gimnazjum nr 1 w Łapach (191847 zł). Prace remontowe jeszcze trwają.
• W czerwcu 2009 r. dokonano oceny pracy dyrektorów: Pana Andrzeja Rogowskiego i
Pani Ireny Hryncewicz.
• Przedłużono pełnienie funkcji dyrektora dla następujących osób:
- Panu Andrzejowi Rogowskiemu na okres od 01.09.2009 r. do 31.08.2014 r. – dyrektor
Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach,
- Pani Irenie Hryncewicz na okres od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. – dyrektor Szkoły
Podstawowej nr 2 w Łapach,
- Pani Tamarze Łapińskiej na okres od 01.09.2009 r. do 31.08.2010 r. – dyrektor
Gimnazjum nr 1 w Łapach,
- Pani Hannie Gąsowskiej na okres od 01.09.2009 r. do 31.08.2011 r. – dyrektor Zespołu
Szkół w Łapach.
• Dnia 10.08.2009 r. odbyło się posiedzenie Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli
ubiegających się o stopień nauczyciela mianowanego. Egzamin zdało siedmiu nauczycieli,
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w tym trzech z Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej, dwóch z Gimnazjum nr 1 w Łapach i
dwóch nauczycieli ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach.
Wystąpiono do Ministerstwa Edukacji Narodowej o zwiększenie części oświatowej
subwencji ogólnej z tytułu odpraw dla zwalnianych nauczycieli (w SP nr 1 w Łapach w
związku ze zmniejszeniem liczby oddziałów z dniem 31.08.2009 r. rozwiązano stosunek
pracy z dwiema nauczycielkami).
W związku z Rządowym programem pomocy uczniom w 2009 r. – „Wyprawka szkolna”
pomocą zostało objętych 199 uczniów z naszej gminy: 43 uczniów ze Szkoły
Podstawowej nr 1 w Łapach, 31 ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łapach, 28 z Zespołu
Szkół w Łapach, 3 ze Szkoły Podstawowej w Bokinach, 13 ze Szkoły Podstawowej w
Łupiance Starej, 22 z Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej, 9 ze Szkoły Podstawowej w
Daniłowie Dużym, 8 ze Szkoły Podstawowej w Uhowie, 38 z Gimnazjum nr 1 w Łapach i
4 z niepublicznej Szkoły Podstawowej w Łapach. Rodzicom uczniów zostały wypłacone
pieniądze w określonej wysokości za podręczniki szkolne.
Dla 18 uczniów przydzielono kształcenie specjalne, a dla 7 uczniów nauczanie
indywidualne.
Sporządzono sprawozdanie w Systemie Informacji Oświatowej na dzień 10.09.2009 r.
Rozpoczęto prace nad przygotowaniem propozycji planów rzeczowo-finansowych szkół,
przedszkoli i Biura na 2010 rok.

Promocja
• Koordynowanie organizacji imprez i wydarzeń:
− 1 czerwca – nadanie im. Jana Pawła II Gimnazjum w Łapach;
− 10 czerwca – otwarcie boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 1 im.
Jana Pawła II;
− 21 czerwca – poinformowanie hodowców koni z terenu Gminy Łapy o imprezie
„Dzień Konia” w Turośni Kościelnej;
− 26 czerwca – Manifestacja solidarności z pracownikami ZNTK na Placu
Niepodległości;
− 12 lipca – Festyn „Sobieski w Płonce”;
− 1 sierpnia – rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego;
− 3 sierpnia – Imprezy towarzyszące Tour de Pologne na Placu Niepodległości;
− 15 sierpnia – składanie wieńców pod pomnikami;
− 1 września – apel z okazji 70. rocznicy wybuchu II wojny światowej na Placu
Niepodległości w Łapach;
− 1 września – otwarcie boiska przy Gimnazjum w Łapach;
− 6 września – Dożynki Gminne z Produktem Lokalnym w Uhowie;
− 19 września – Odsłonięcie pomnika „Krzyż Sybiraków”.
• Opracowanie i przekazanie Starostwu Powiatowemu w Białymstoku informacji do audytu
turystycznego nt.:
− Bazy obiektów konferencyjnych i wystawienniczo i/lub targowych znajdujących się
na terenie gminy Łapy z podaniem ich adresów.
− Infrastruktury hotelarskiej oraz liczby obiektów hotelarskich, a także całorocznych
obiektów sportowo-rekreacyjnych ogólnodostępnych.
− Produktów turystycznych charakterystycznych dla gminy Łapy.
− Centrów i punktów informacji turystycznej w gminie Łapy.
• Opracowanie i certyfikacja systemu „Urząd Przyjazny Rowerom”.
• Opracowanie relacji z wydarzeń i informacji na stronę www.lapy.podlasie.pl.
• Udział w konferencji organizowanej przez Podlaską Izbę Przemysłowo-Handlową w
Białymstoku nt. „Podlasie jako potencjalny region zintegrowanej produkcji wieprzowiny
złotnickiej” – dn. 03.07.2009 r.
• Udział w konferencji „Wsparcie sektora mikro i małych przedsiębiorstw w regionach
Polski Wschodniej w ramach projektu „Wschód Biznesu 2”.
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Przygotowanie informacji dla sołtysów dot. funduszu sołeckiego, obecność na zebraniu
wiejskim dot. funduszu sołeckiego w Wólce Waniewskiej.
Przygotowanie komunikatów Inspektora Weterynarii na stronę www.lapy.podlasie.pl
Zakup materiałów promocyjnych (gadżety) – akcja „Bezpieczny na drodze”, „Tour de
Pologne” i in.
Promowanie Gminy Łapy podczas „Dni Łap” w Stajni Tradycja w Uhowie.
Aktualizacja kalendarza imprez kulturalnych.
Opracowanie projektu foldera inwestycyjnego.
Opracowanie artykułu promocyjnego dot. terenów inwestycyjnych do Podlaskich
Wiadomości Gospodarczych.
Opracowanie i zamieszczenie ogłoszenia promującego tereny inwestycyjne i inne w
„Rzeczpospolitej” (wyd. z dn. 11.09.2009 r.).
Skierowanie kolejnego pism do PKP CARGO SA, PKP Nieruchomości w sprawie
pozyskania zabytkowego parowozu.
Udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i przygotowywanie informacji dot.
oferty inwestycyjnej Gminy Łapy.
Koordynacja konkursu Najlepszy Produkt Lokalny Gminy Łapy.
Koordynacja konkursu Najczystsze sołectwo Gminy Łapy.
Pomoc przy zakupie strojów szlacheckich dla Szwadronu Kawalerii im. X Pułku Ułanów.
Udział w spotkaniu w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w
Białymstoku w sprawie utworzenia spółek wodnych na terenie Gminy Łapy.
Opracowanie szlaków turystycznych na stronie internetowej.
Udział w szkoleniu pilotażowym dla zespołów projektujących system zarządzania
jakością w Urzędzie Miejskim w Łapach w ramach projektu „ISO 9001 w administracji
samorządowej Polski Wschodniej”.
Udział w szkoleniu dla pełnomocników systemu zarządzania jakością.
Szacowanie i dokumentowanie strat na polach, pastwiskach i łąkach zgodnie z
wytycznymi Wojewody Podlaskiego.
Opracowywanie projektu dokumentacji systemu zarządzania jakością.
Przygotowanie sprawozdania z realizacji celów i zadań narodowego programu zdrowia w
roku 2008 przez Urząd Miejski w Łapach.
Przygotowanie Listu gratulacyjnego oraz zakup prezentu dla 100-letniej jubilatki.
Przygotowanie umowy sponsorskiej oraz zakup gadżetów promocyjnych dot. Biegu przez
Europę pana Dariusza Strychalskiego.
Przygotowanie umowy sponsorskiej dla producentów produktów lokalnych z terenu
Gminy Łapy.
Współpraca z Centrum Obsługi Inwestora przy Urzędzie Marszałkowskim w ramach
promocji terenów inwestycyjnych Gminy Łapy.

Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
• W dniu 23.06.2009 r. złożono wniosek o zatwierdzenie nowej taryfy, która została
zatwierdzona decyzją Prezesa URE z dnia 03 września 2009 r. nr OLB-421028(7)/2009/229/IX/MSZ, opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego nr 179 poz. 1913 z dnia 10 września 2009 roku (wchodzi w życie od
01.10.2009 r.).
• W czerwcu 2009 r. przeprowadzono naprawę dozorową kotła na biomasę.
• W dniu 31.08.2009 r. podpisano umowę dzierżawy kotłowni ZNTK.
• W dniach 03-09.09.2009 została przeprowadzona w ZEC kontrola z ZUS-u za lata 20062008.
• Zatrudniono 9 pracowników na umowę o pracę i 1 na umowę zlecenia (obsługa kotłowni
ZNTK).
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W dniu 09.09.2009 r. złożono wniosek do Starostwa Powiatowego w Białymstoku o
przeniesienie decyzji w zakresie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do
powietrza z instalacji energetycznej kotłowni zakładowej oraz decyzji w zakresie
uczestnictwa we wspólnotowym systemie handlu emisjami.
W dniu 10.09.2009 r. wystąpiono do URE z wnioskiem o zmianę koncesji w zakresie
wytwarzania i przesyłu energii cieplnej.
Przygotowano i rozesłano do podpisania 14 nowych umów dostawy i sprzedaży energii
cieplnej (dawani odbiorcy ZNTK).
Przeprowadzono i rozstrzygnięto zapytanie na dostawę doraźną miału węglowego do
dzierżawionej kotłowni ZNTK.
Przeprowadzono i rozstrzygnięto zapytanie na dostawę układów pomiaroworozliczeniowych niezbędnych do rozliczeń w dzierżawionej kotłowni ZNTK.
Zakończono prace remontowe w budynku Urzędu Miejskiego (III piętro).
Naprawiono dach w budynku Kopernika 2a (apteka Cefarmu).
Naprawiono dach na części budynku Przedszkola Samorządowego nr 1 (żłobek).
Naprawiono doraźnie dach w budynku MOPS przy ul. Leśniowskiej.
Naprawiono doraźnie dach w budynku przy ul. Sikorskiego 22.
Naprawiono doraźnie dach w budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie.
Naprawiono doraźnie dach w budynku WDK w Płonce Kościelnej.
Wykonano zasilanie w energię elektryczną kotłowni przy ul. Nowej.
Wykonano remont pomieszczeń przy sali gimnastycznej w Gimnazjum nr 1 w Łapach.
Zamontowano nowe węzły cieplne w budynkach przy ul. Spółdzielczej 2 i 6.
W dniu 17.09.2009 r. ogłoszono przetarg na dostawę miału węglowego do dzierżawionej
kotłowni ZNTK.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Dyrektor W. Brzosko)
• Zakupiony został recykler do podgrzewania masy asfaltowej.
• 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 w Łapach.
• Zakończono budowę wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ulicy Witosa i NilskiegoŁapińskiego.
• Zakończono prace przy wykonywaniu nawierzchni w ulicy Śliskiej.
• Został ogłoszony i rozstrzygnięty przetarg na zakup w leasingu 4 używanych
samochodów dostawczych (przede wszystkim na potrzeby nowo utworzonych brygad,
m.inb. wykonujących roboty remontowe, drogowe i in.). Podpisano umowy i samochody
zostały zakupione.
• Zakupiono maszyny drogowe (zagęszczarki, piła do asfaltu i inne) z przydzielonej
dotacji.
• Rozstrzygnięty został przetarg na dostawę seperatora do kanalizacji deszczowej
budowanej w Łapach-Szołajdach - został on zakupiony i zamontowany.
• Wykonane zostały chodniki w ulicy Pięknej wraz z rozjazdami w ulicy NilskiegoŁapińskiego i Wodociągowej.
• Położony został polbruk na placu przy Przedszkolu nr 1 przy ulicy Polnej.
• Przystąpiono do budowy kanalizacji sanitarnej i wodociągu przy ulicy Harcerskiej.
• Przystąpiono do budowy nawierzchni w ulicy Łąkowej.
• Trwają prace przy układaniu kostki na alejce na cmentarzu wraz z przedłużeniem
wodociągu o 190 mb wraz z dwoma punktami czerpalnymi.
• Trwają prace przy przełożeniu wodociągu w ulicy Długiej w Łapach.
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Trwają przygotowania do wykonania ekspertyzy stanu technicznego komór osadu
czynnego na oczyszczalni ścieków.

Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
• Od 28.05.2009 zostało dodanych 578 artykułów (w sumie), w tym 395 artykułów to
aktualności.
• Wprowadzone zostały 26 nowe galerie z wydarzeń.
• Newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 258 adresów mailowych.
• Dziennie dodawanych jest średnio 6 ogłoszeń, obecnie w bazie znajduje się 126 ogłoszeń
różnych. (Publikacja ogłoszeń jest bezpłatna i służy wszystkim mieszkańcom).
• Do działu „Lubię Łapy” zostały dodane 3 galerie.
• W dziale ogłoszeń różnych wprowadzono możliwość dodawania zdjęć do treści
ogłoszenia.
• Trwają prace nad poprawą baneru strony oraz przebudową banerów pod nową szatę
graficzną strony.
Dodatkowe informacje - z kalendarium (niektóre inf. działalności burmistrza)
• 2009.06.01. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z przedstawicielami
Narwiańskiego Parku Narodowego w sprawie czyszczenia starorzeczy Narwi.
• 2009.06.01. Burmistrz uczestniczył w uroczystych obchodach nadania imienia
Gimnazjum nr 1 w Łapach.
• 2009.06.02. Burmistrz, Sekretarz Gminy i prac. Urzędu spotkali się z Panią Mironowicz
Dyrektor Wojewódzkiego Urzędu Pracy.
• 2009.06.02. W Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza z Prezesem firmy Energo.
• 2009.06.03. W Urzędzie Marszałkowskim Burmistrz podpisał aneksy do umów na
dofinansowanie RPO, na przebudowę ciągu dróg gminnych i powiatowych.
• 2009.06.04. W Turośni Kościelnej odbyło się posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia
N.A.R.E.W., w którym Burmistrz Łap uczestniczył.
• 2009.06.07. Przed Domem Kultury odbyły się Dni Łap.
• 2009.06.08. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownik referatu BGI spotkali się w
Urzędzie Miejskim w Białymstoku z Panem Wiceprezydentem A. Polińskim w sprawie
gospodarki odpadami.
• 2009.06.09. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownik referatu BGI spotkali się z
burmistrzem Zambrowa w sprawie gospodarowania odpadami.
• 2009.06.09. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu wielofunkcyjnego boiska
szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Łapach. Budowa boiska była
współfinansowana ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki.
• 2009.06.14. Burmistrz uczestniczył w podsumowaniu projektu realizowanego w ramach
programu „Równać szanse”, które odbyło się w Filii Bibliotecznej w Uhowie.
• 2009.06.15. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownik referatu BGI wzięli udział w
spotkaniu dotyczącym gospodarowania odpadami. Spotkanie odbyło się w Urzędzie
Miejskim w Sokółce.
• 2009.06.16. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Kierownik referatu Gospodarowania
Nieruchomościami w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim spotkali się z Wicewojewodą
Podlaskim Panem Wojciechem Dzierzgowskim. Spotkania dotyczyło nieruchomości przy
ul. Głównej 8 w Łapach.
• 2009.06.17. Burmistrz uczestniczył w debacie na temat Spółki DOMY (ew. sprzedaży
mieszkań z najemcami). Spotkanie na prośbę mieszkańców zorganizowane przez TV
PULS odbyło się przed jednym z bloków Spółki.
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2009.06.18. W Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się nadzwyczajne
posiedzenie Rady Miejskiej w Łapach.
2009.06.24. W USC Burmistrz uczestniczył w uroczystości wręczenia medali za
długoletnie pożycie małżeńskie (50-lecia małżeństw).
2009.06.30. Burmistrz, Sekretarz Gminy i prac. Urzędu spotkali się z Prezesem Izby
Przemysłowo-Handlowej w Białymstoku.
2009.07.02. Burmistrz uczestniczył w szkoleniu obronnym, które odbyło się zgodnie z
Planem Szkolenia Obronnego w Województwie Podlaskim na rok 2009 w Nowogrodzie.
2009.07.08. W Urzędzie z inicjatywy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach
odbyło się spotkanie w sprawie Spółdzielni Społecznych.
2009.07.09. W Sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie Burmistrza z
Przewodniczącym Regionu Podlaskiego NSZZ „Solidarność”. Uczestniczyli w nim
również Prezes Spółki Domy Pan Andrzej Roszkowski oraz przedstawiciele lokatorów
mieszkań Spółdzielni Mieszkaniowej Domy.
2009.07.10. Burmistrz, Zastępca Burmistrza Sekretarz Gminy oraz pracownik do spraw
promocji w Urzędzie spotkali się w Wojewódzkim Zarządzie Melioracji i Urządzeń
Wodnych z Zastępcą Dyrektora w spr. spółek wodnych.
2009.07.10. Z inicjatywy Burmistrza po wcześniejszej rozmowie z Prezesem S.
Martyniukiem w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie pracownika kadr firmy
PRONAR w sprawie zatrudnienia ew. pracowników.
2009.07.12. Burmistrz uczestniczył w festynie „Sobieski w Płonce”.
2009.07.13. Burmistrz spotkał się z prof. C. Kuklo, Dyrektorem IPN Oddział w
Białymstoku.
2009.07.14. Burmistrz z delegacją mieszkańców rozmawiał w WIOŚ nt. uciążliwości
firmy „Energo”.
2009.07.16. Burmistrz wraz z sołtysami rozmawiał z firmą przewozową w spr. połączeń z
sołectwami.
2009.07.19. Burmistrz był obecny na festynie „Dzień Suma” w Bokinach.
2009.07.21. Burmistrz uczestniczył w konferencji podsumowującej projekt „Znam, wiem,
potrafię – podniesienie jakości oświaty na terenie Gminy Łapy. Konferencja odbyła się w
sali Domu Kultury w Łapach.
2009.07.22. W Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza Łap z Prezesem Spółdzielni
Mieszkaniowej Kolejarz w Łapach. Omówiono realizację budynku usługowego przy ul.
Głównej 30 i inne sprawy, będące przedmiotem zainteresowania stron.
2009.07.28. Burmistrz i zastępca Burmistrza spotkali się ze Starostą Powiatu
Białostockiego. Celem spotkania było o mówienie sytuacji SP ZOZ w Łapach oraz stanu
dróg powiatowych.
2009.07.30. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza, kierownictwa Urzędu
i Dyrektora ZEC z Prezesem ZNTK J. Łupińskim oraz syndykiem ZNTK Panią Aliną
Sobolewską. Jednym z tematów był problem kotłowni ZNTK.
2009.07.30. W sali konferencyjnej Urzędu odbyła się nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
2009.08.03. Burmistrz uczestniczył w przygotowanym festynie z okazji przejazdu przez
Łapy peletonu Tour De Pologne.
2009.08.04. W Sali konferencyjnej Urzędu odbyło się spotkanie dotyczące działalności
Caritas na terenie Gminy Łapy i możliwości pomocy mieszkańcom.
2009.08.04. Odbyła się XLI nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
2009.08.11. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie w sprawie oczyszczania
starorzeczy Narwi.
2009.08.13. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia Gmin Górnej
Narwi, które odbyło się w Turośni Kościelnej.
2009.08.18. Odbyła się XLII nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej.
2009.08.19. Burmistrz spotkał się z Arcybiskupem Edwardem Ozorowskim Metropolitą
Białostockim, aby przekazać zaproszenie na Dożynki w Uhowie.
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2009.06.20. Z inicjatywy Burmistrza w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie
dotyczące sytuacji ZNTK po ogłoszeniu upadłości.
2009.09.01. Na Placu Niepodległości odbyła się uroczystość związana z obchodami 70.
rocznicy wybuchu II wojny światowej.
2009.09.01. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu boiska ze sztuczną
nawierzchnią trawiastą przy Gimnazjum nr w Łapach, współfinansowanego w ramach
projektu „Blisko boisko”.
2009.09.06. Burmistrz uczestniczył w Dożynkach, organizowanych w Uhowie i w
Festynie Rodzinnym w Łupiance Starej.
2009.09.11. Burmistrz i Starosta Powiatu Białostockiego podpisali przedwstępną umowę
(akt notarialny) w sprawie budynku przy ul. Głównej 8.
2009.09.15. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownik Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Łapach rozmawiał w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej w sprawie
powstania w Łapach Centrum Społecznego.
2009.09.16. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z Prezesem
Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach.
2009.09.16. Burmistrz i Zastępca Burmistrza w siedzibie Starostwa Powiatowego spotkali
się z Wiesławem Puszem, Starostą Powiatu Białostockiego.
2009.09.18. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza, Zastępcy Burmistrza
z Adamem Kamińskim Wicestarostą Powiatu Białostockiego.
2009.09.19. Odbyło się uroczyste odsłonięcie pomnika Krzyż Sybiraków.
2009.09.21. W Urzędzie odbyło się spotkanie Burmistrza z Biurem Obsługi Szkół
Samorządowych w sprawie punktów przedszkolnych na terenie Gminy. W spotkaniu
wzięła udział również Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
2009.09.21. Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki
Żywnościowej.
2009.09.22. Odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Sportu.
2009.09.23. Burmistrz i Zastępca Burmistrza w Podlaskim Zarządzie Dróg omawiali
postępy prac na drodze powiatowej Łapy-Wity – Łapy-Dębowina i in.
2009.09.23. W Urzędzie odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.
2009.09.24. W Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza i Dyrektor Ewy Stanc z
członkami orkiestry zakładowej ZNTK Łapy w spr. możliwości wsparcia orkiestry, aby
mogła dalej istnieć. Burmistrz Łap przekazał korespondencję w syndykiem masy
upadłościowej ZNTK w spr. instrumentów i mundurów. (Syndyk nie widzi możliwości
przekazania instrumentów, nastąpi ich sprzedaż).

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 wypowiadać się 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
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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
burmistrz Łap
Łapy, 25.09.2009 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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