SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 31.11. 2010 r. – 22.01.2010 r.
Zarządzenia burmistrza
Zarządzenia
• Zarządzenie nr 259/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie powołania komisji
egzaminacyjnej dla Pani Agnieszki Kuć nauczyciela SP w Daniłowie Dużym ubiegającej
się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.
• Zarządzenie nr 260/09 z dnia 26 listopada 2009 r. w sprawie organizacji systemu
wczesnego ostrzegania w gminie.
• Zarządzenie nr 261/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
• Zarządzenie nr 262/09 z dnia 30 listopada 2009 r. w sprawie harmonogramu dochodów i
wydatków budżetu gminy na rok 2009.
• Zarządzenie nr 263/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie ogłoszenia konkursu dla
organizacji pozarządowych.
• Zarządzenie nr 264/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie powołania zespołu do spraw
opracowania koncepcji zagospodarowania (uzbrojenia) obszarów inwestycyjnych oraz
poprzemysłowych na terenie gminy Łapy.
• Zarządzenie nr 265/09 z dnia 07 grudnia 2009 r. w sprawie ustanowienia i przyznania
Nagrody Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”.
• Zarządzenie nr 266/09 z dnia 15 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Polityki
Jakości w UM w Łapach.
• Zarządzenie nr 267/09 z dnia 17 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
• Zarządzenie nr 268/09 z dnia 18 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Komisji
Przetargowej.
• Zarządzenie nr 268A/09 z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie konsultacji Strategii
Rozwoju Turystyki Gminy Łapy na lata 2010-2015.
• Zarządzenie nr 269/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na
rok 2009.
• Zarządzenie nr 270/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie harmonogramu dochodów i
wydatków budżetu gminy na rok 2009.
• Zarządzenie nr 271/09 z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie wprowadzenia Procedury
windykacji należności, do których stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa
w UM w Łapach.
• Zarządzenie nr 272/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie powołania Pełnomocnika ds.
Ośrodka Przedsiębiorczości.
• Zarządzenie nr 273/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego UM w Łapach.
• Zarządzenie nr 273A/09 z dnia 31 grudnia 2009 r. w sprawie rozwiązania formacji obrony
cywilnej.
• Zarządzenie nr 274/10 z dnia 05 stycznia 2010 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu
krótkoterminowego w rachunku bieżącym na sfinansowanie przejściowego deficytu
budżetu w kwocie 3.000.000 zł
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Zarządzenie nr 275/10 z dnia 11 stycznia 2010 r. w sprawie powołania komisji do spraw
otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań gminy Łapy z zakresu kultury,
oświaty, sportu i zdrowia.
Zarządzenie nr 276/10 z dnia 12 stycznia 2010 r. w sprawie wprowadzenia Procedury
windykacji należności, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja podatkowa
w UM w Łapach.
Zarządzenie nr 277/10 z dnia 13 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach na nabycie garażu metalowego ze środków
własnych.
Zarządzenie nr 278/10 z dnia 15 stycznia 2010 r. w sprawie wyrażenia zgody Zakładowi
Energetyki Cieplnej w Łapach na nabycie środków trwałych ze środków własnych.
Zarządzenie nr 279/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie powołania Kapituły Nagrody
Burmistrza Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”.
Zarządzenie nr 280/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w
użyczenie.
Zarządzenie nr 281/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w
użyczenie.
Zarządzenie nr 282/10 z dnia 18 stycznia 2010 r. w sprawie przekazania nieruchomości w
użyczenie.

Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Rejestracja osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (dawna rejestracja
przedpoborowych)
• Przeprowadzono uzgodnienia i sporządzono wykazy osób podlegających obowiązkowi
wojskowemu wg nowych zasad dla nowego rocznika oraz kobiet i osób podlegających
rejestracji roczników starszych oraz przekazano wykazy dla potrzeb założenia ewidencji
w WKU Białystok.
• Przekazano wykaz osób rocznika 1985 o nieuregulowanym stosunku do służby wojskowej
dla WKU (zdjętych ze stanu gminy).
• Wykonano sprawozdania z rejestracji i przekazano dla Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego.
• Przekazano dane dotyczące przygotowania do kwalifikacji wojskowej dla Starostwa
odpowiedzialnego za przeprowadzenie kwalifikacji wojskowej.
Szkolenia
• Prowadzone są comiesięczne szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
w formie radiofonicznych treningów gminnych gotowości na wypadek zdarzenia
kryzysowego. połączony z odbiorem sygnałów i praktycznym wykonaniem zadań
wynikających z sygnałów.
• Przeprowadzono szkolenie nt spraw obronnych, OC i zarządzania kryzysowego dla
pracowników zajmujących się wymienionymi sprawami w zakładach pracy oraz szkołach
w tym instruktaże dla potrzeb szkoleniowych nt: Pierwsza pomoc przedmedyczna.
Ewakuacja z miejsca zagrożenia na wypadek pożaru lub innego zagrożenia lokalnego,
Sygnały i znaki alarmowe oraz postępowanie.
• Wykonano i przekazano materiały szkoleniowe dla jednostek w formie filmów CD lub
DVD oraz plików graficznych i pokazu slajdów.
Z zakresu logistyki OC
• Dokonano zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby zarządzania kryzysowego w tym
zabezpieczenia dostaw wody dla ludności.
• Dokonano przeglądu sprzętu OC celem przygotowania do kasacji sprzętu zużytego.
Planowanie
• Prowadzona jest dalsza aktualizacja „Planu operacyjnego gminy Łapy” wg wytycznych
Wojewody Podlaskiego.
• Wykonano sprawozdania z przygotowań do akcji kurierskiej.
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Wykonano sprawozdania ze stanu przygotowań Systemu Wczesnego Ostrzegania.
Wykonano sprawozdania dla potrzeb WKU dotyczące świadczeń osobistych i rzeczowych
na rzecz obronności oraz dotyczące taboru samochodowego.
• Wykonano kalendarzowy plan działania w zakresie OC oraz Kalendarzowy plan w
zakresie spraw obronnych. oraz harmonogram szkoleń z zakresu OC i zarządzania
kryzysowego na 2010 r.
Inne
• Centrum Kształcenia na Odległość w Uhowie we współdziałaniu z jednostką OSP działa
w systemie całotygodniowym.
• Prowadzone i rozliczane są na bieżąco sprawy finansowe Centrum dotyczące jego
działalności przez pracowników UM Łapy oraz sprawy ewidencji z korzystania i
uczestnictwa ludności z zasobów i w pracach Centrum przez pracownicę WDK Uhowo i
stażystę zatrudnionego w Centrum.
Z zakresu ochrony ppoż.
• Zakupiono dla potrzeb jednostek OSP ujętych w Krajowym Systemie RatowniczoGaśniczym dodatkowo ze środków własnych: dla OSP Łapy 2 komplety ubrań
specjalnych, dla OSP Uhowo 2 komplety ubrań specjalnych, dla OSP Łapy Dębowina 4
kurtki strażackie wyjściowe oraz 6 mundurów wyjściowych.
• Zakończono kurs szkolenia I stopnia dla około 30 strażaków ochotników z OSP Uhowo,
Łapy, Łapy-Dębowina.
• Prowadzone są na bieżąco badania okresowe strażaków ochotników na okoliczność
możliwości prowadzenia przez nich działań ratowniczych.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Zbiory
• W grudniu 2009 roku do biblioteki wpłynęło ogółem 171 książek na kwotę 1880, 80 zł z
tego: dary – 157 wol. na kwotę 1 702,80 zł, z zakupu ogółem – 14 wol. na kwotę 178 zł
(środki samorządowe). Wpływy zostały opracowane formalnie i rzeczowo. Prowadzono
także meliorację katalogów.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 233 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 3932 osób. Wypożyczono do domu 6285 vol. Udostępniono na
miejscu 832 książki. Wypożyczono 446 czasopism, 66 egz. zbiorów specjalnych i 27 egz.
czasopism oprawnych do domu. Z 1192 czasopism, 70 czasopism oprawnych, 17 egz.
zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali na miejscu. Funkcjonował Punkt Książki
Mówionej. Ze stanowisk internetowych skorzystały 963 osoby. Udzielono 2151
informacji, w tym: 1374 informacji bibliotecznych, 171 informacji bibliograficznych, 361
informacji rzeczowych, 131 informacji tekstowych, 114 informacji elektronicznych.
Prace popularyzatorskie
• Przygotowano i urządzono: 8 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 7
fotogazetek, 3 gazetki, 2 głośne czytanie.
• 01.12.- Światowy Dzień Walki z AIDS- dyskusja o używkach na spotkaniu Koła
Miłośników Biblioteki - 9 osób (FB Daniłowo).
• 07.12 – wycieczka uczniów koła historycznego ze SP nr 1 i. Jana Pawła II w Łapach i
lekcja biblioteczna pt. „Źródła historyczne dotyczące Łap” (15 osób).
• 10.12.- odbyły się „Mikołajki z Mikołajem”. Uczestnikami były dzieci ze SP nr 1 im. Jana
Pawła II w Łapach. W imprezie udział wzięło 45 osób.
• 14.12 – lekcja biblioteczna dla uczniów SP nr 1 w Łapach pt. „Łapy wczoraj Łapy dziś” i
pokaz multimedialny prac z konkursu „Moje korzenie moja tożsamość”: „Wsi kochana”,
„Gdzie kończy się historia a zaczyna legenda (15 osób.)
• 15.12.09. – wystawa „Inicjał wyrazu biblioteka” wystawa prac wykonanych przez
uczniów Szkoły Podstawowej w Uhowie (FB Uhowo).
3

• 22.12 spotkanie opłatkowe śpiewanie kolęd - 50 osób.(FB Daniowo.)
Dyskusyjne Kluby Książki
• 01.12.- spotkanie Młodzieżowego DKK. Wzięło w nim udział 5 osób.
• 10.12. - Dyskusyjny Klub Książki – 4 osoby (FB Uhowo).
• 29.12.- kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką A. Barta – „Rewers” (9 osób).
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• Zorganizowano i przeprowadzono 5 spotkań szkoleniowych dla studentów UTW (1
spotkanie 27 osób + 12 wolontariuszy) 195 osób.
Konkursy
• 06.12.- konkurs na wiersz o ,,św. Mikołaju”- 6 osób. (FB Daniłowo).
• 08.12. - podsumowanie konkursu „Piękną książkę przeczytałam” (15) (FB Uhowo).
• 18 .12.- został przeprowadzony konkurs plastyczny, ph. „Najpiękniejsze baśnie braci
Grimm”, w którym uczestniczyło 6 osób. (FB Płonka Kościelna).
Przedszkolak w bibliotece
• W grudniu odbyły się 3 spotkania z dziećmi uczęszczającymi na zajęcia przedszkolne do
Oddziału dla Dzieci (16 osób).
Uniwersytet III Wieku
• 09.12.2009 - wykład przygotowany przez p. Małgorzatę Perkowską właścicielkę salonu
kosmetycznego „Zdrowie i Uroda” pt. „Budowa i pielęgnacja skóry dojrzałej” – 33 osoby
- zajęcia w sekcjach: komputerowa (39 osób), sportowa (20 osób), plastyczna (5 osób),
teatralna (4 osoby), decoupage (13 osób), pielęgnacja roślin i ogrodów (7 osób),
brydżowo-szachowa (8 osób), fotograficzna (5 osób), języka angielskiego (16 osób).
Inne prace
• 30.12.2009 r. W ramach ogłoszonej przez Urząd Marszałkowski Województwa
Podlaskiego oferty dotyczącej Popularyzacji i edukacji społeczeństwa w zakresie
dziedzictwa kulturowego Województwa Podlaskiego uzyskano dotację w wysokości 2500
zł na projekt „Historia i tradycja w moim domu i regionie” (Wypożyczalnia + Czytelnia)
listopadzie 2500 zł na projekt „Łapy – tu mieszkam i żyję” (Oddział dla Dzieci).
Budownictwo
• Uchwalono zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta i gminy Łapy; dokumenty formalno-prawne związane z opracowaniem i
uchwaleniem zmian studium przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia zgodności z
prawem.
• Uchwalono zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy; dokumenty formalno-prawne związane z
opracowaniem i uchwaleniem zmian planów przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia
zgodności z prawem z jednoczesną prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
• Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Łapy, obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i ŁapyDębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy; dokumenty formalno-prawne związane
z opracowaniem i uchwaleniem planu przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia
zgodności z prawem z jednoczesną prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
• Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Łapy, obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 681 (strona południowa); dokumenty formalno-prawne związane z
opracowaniem i uchwaleniem planu przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia zgodności
z prawem z jednoczesną prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego części obszaru gminy Łapy, obejmującego tereny położone w obrębie
gruntów wsi Uhowo wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 682.
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Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego,
polegającego na przebudowie ul. Krzywej w Łapach (dot. odcinka od ulicy Piwnej do
końca działki nr 1332 o długości ok. 105 m).
Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na budowie instalacji do
energetycznego wykorzystania biomasy na terenie cukrowni Łapy (działka nr 211/3 poł.
na terenie m. Łapy, działki nr 14/6 i 14/7 poł. na terenie wsi Łapy-Szołajdy oraz działka nr
1/8 poł. na terenie wsi Łapy-Dębowina); Inwestor – PGE Energia Odnawialna S.A. w
Warszawie.
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 wyjaśnienia w sprawie wniosków dotyczących zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Uchylono uchwałę zatwierdzającą miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
części obszaru gminy Łapy, obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi ŁapySzołajdy i Łapy-Dębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy, w związku z
wszczęciem postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności tej uchwały
przez Wydział Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Uchwalono ponownie miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru
gminy Łapy, obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i ŁapyDębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy; dokumenty formalno-prawne związane
z opracowaniem i uchwaleniem planu przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia
zgodności z prawem z jednoczesną prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części obszaru gminy
Łapy, obejmujący tereny położone w obrębie gruntów wsi Uhowo (wzdłuż drogi
wojewódzkiej nr 682); dokumenty formalno-prawne związane z opracowaniem i
uchwaleniem planu przesłano Wojewodzie celem stwierdzenia zgodności z prawem z
jednoczesną prośbą o opublikowanie w Dzienniku Urzędowym Województwa
Podlaskiego.
Kontynuowano postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia inwestycyjnego, polegającego na
budowie instalacji do energetycznego wykorzystania biomasy na terenie cukrowni Łapy
(działka nr 211/3 poł. na terenie m. Łapy, działki nr 14/6 i 14/7 poł. na terenie wsi ŁapySzołajdy oraz działka nr 1/8 poł. na terenie wsi Łapy-Dębowina); Inwestor – PGE Energia
Odnawialna S.A. w Warszawie.
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 wyjaśnienia w sprawie wniosków dotyczących zmian miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.

Biuro Rady Miejskiej
• Przesłanie podjętych na sesji w dniu 26 listopada 2009 r. przez Radę Miejską 11 uchwał
oraz 16 uchwał podjętych na sesji w dniu 30 grudnia 2009 r. do Wydziału Nadzoru i
Kontroli Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego oraz do publikacji w Dzienniku
Urzędowym Województwa Podlaskiego, a uchwał finansowych do Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Białymstoku.
• Przekazanie uchwał oraz zatwierdzonych przez Radę Miejską protokołów z sesji do
publikacji w BIP oraz na stronie internetowej Urzędu Miejskiego.
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Przekazanie do poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek
gminnych uchwał, które ich dotyczą.
Sporządzenie protokołów z sesji z 26 listopada i 30 grudnia 2009 r.
Zwołanie i obsługa posiedzeń komisji.
Przygotowanie porządku obrad sesji do zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady.
Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym, kierownictwu Urzędu, dyrekcji
gminnych jednostek (wersja papierowa i elektroniczna).
Sporządzenie harmonogramu wykonania uchwał podjętych w dniu 26 listopada i 30
grudnia 2009 r.
Załatwianie spraw bieżących Rady Miejskiej, Przewodniczącego Rady i Komisji.

Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
• 5 grudnia 2009 r. w Domu Kultury w Łapach już po raz kolejny odbył się Przegląd
Filmów Amatorskich - "ŁAPA". Zgłoszenia do konkursu trwały do 20 listopada br.
• 10 grudnia w Domu Kultury w Łapach odbyło się otwarcie wystawy Anny Walnej pt.
„Anioły oraz inne twory mojej wyobraźni”.
• 21 grudnia 2009 r. o godz. 17.30 w Domu Kultury w Łapach odbyło się Spotkanie
Opłatkowe Burmistrza Łap R. Czepe z mieszkańcami miasta i Gminy Łapy. W programie
spotkania przewidziany jest koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu Łapskiego Chóru
Kameralnego i Studia Piosenki działających przy Domu Kultury w Łapach.
• 27 grudnia 2009 r. o godz. 18.00 w Domu Kultury w Łapach odbył się koncert świąteczny
Grażyny Łobaszewskiej z zespołem AJAGORE.
• 31 grudnia (22.00-1.00) Po raz czwarty mieszkańcy Łap świętowali początek Nowego
Roku na placu przed Domem Kultury. O północy był pokaz fajerwerków.
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności (do 31.12.2010 r.)
• Urodzenia - 22, zgony - 32, małżeństwa - 15, pobyty czasowe -22, zameldowanie na
pobyt stały - 7, przemeldowania - 28, nadanie numeru PESEL - 21, udzielonych
informacji – 887.
• Inne - 1070 (poprawianie i uzupełnienie poprzednich danych osobowych, adresów i
aktów, rejestracja pobytu czasowego, wymeldowania, zmiana danych osobowych i
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; wszczęto postępowań dot. meldunków - 3, wydano
decyzji dot. meldunku – 4.
Dowody
• Złożonych wniosków - 67, wydanych dowodów - 92, przyjętych dowodów - 87,
anulowanych dowodów - 111, wydano kopert dowodowych - 15, założono kopert
dowodowych - 24, otrzymano kopert dowodowych - 27, udzielonych informacji - 49,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 15, sprawdzonych kopert
dowodowych – 220, wprowadzonych dowodów osobistych do LBD – 160.
Ewidencja Ludności (do 18.01.2010 r.)
• Urodzenia - 29, zgony - 42, małżeństwa - 22, pobyty czasowe - 41, zameldowanie na
pobyt stały - 11, przemeldowania - 49, nadanie numeru PESEL - 25, udzielonych
informacji – 1319.
• Inne- 1385 (poprawianie i uzupełnienie poprzednich danych osobowych, adresów i aktów,
rejestracja pobytu czasowego, wymeldowania, zmiana danych osobowych i 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; wszczęto postępowań dot. meldunków - 3, wydano
decyzji dot. meldunku - 5, wykonano sprawozdanie kwartalne z rejestru wyborców.
Dowody
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Złożonych wniosków - 124, wydanych dowodów - 125, przyjętych dowodów - 140,
anulowanych dowodów - 141, wydano kopert dowodowych - 20, założono kopert
dowodowych - 42, otrzymano kopert dowodowych - 52, udzielonych informacji - 85,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 27, sprawdzonych kopert
dowodowych – 335, wprowadzonych dowodów osobistych do LBD – 209.

Gospodarka finansowo-budżetowa
W zakresie podatków i opłat lokalnych (do 31.12.2009 r.)
wymiar podatków
• Wprowadzono 341 zmian geodezyjnych (220 z terenu miasta, 121 z terenu gminy).
• Wysłano 205 wezwań do wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości z
terenu miasta oraz 57 wniosków dotyczących wypełnienia przez osoby fizyczne
informacji w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
• Wydano 231 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych (osoby fizyczne), w
tym 26 decyzji z terenu gminy oraz 205 decyzji z terenu miasta.
• Wydano 2 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego.
• Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości.
• Wydano 55 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników podatku rolnego oraz 7
zaświadczeń o stanie majątkowym podatników podatku od nieruchomości z terenu miasta.
• Udzielono 11 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, MOPS w
Łapach, Prokuraturę, Policję.
• Wydano decyzję w sprawie umorzenia opłaty prolongacyjnej (osoby prawne).
• Wydano postanowienie odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Przyjęto 4 korekty deklaracji dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano 3 postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na zaległy podatek od
nieruchomości (osoby prawne).
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego w Białymstoku dla potrzeb podatku od środków transportowych.
• Wprowadzono 21 nowych pojazdów powyżej 3,5 t do ewidencji księgowej.
• Dokonano wymiaru podatku od środków transportowych osób fizycznych dla 21 nowych
pojazdów.
• Zdjęto z ewidencji 8 wyrejestrowanych pojazdów i dokonano odpisu podatku.
• Wydano 2 postanowienia dotyczące uzupełnienia podań o umorzenie podatku od środków
transportowych.
Księgowość podatkowa
• Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach lokalnych, w tym 2 zaświadczenia
dla podatników z terenu gminy oraz 1 dla podatnika z terenu miasta.
• Wysłano 2 wnioski o zawieszenie postępowania egzekucyjnego w związku z rozłożeniem
na raty podatku.
• Wysłano 7 tytułów wykonawczych do II Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
• Wycofano 7 tytułów wykonawczych w związku z opłaceniem należności podatkowych.
• Wydano 2 decyzje o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej.
• Wysłano 3 postanowienia dotyczące uzupełnienia wniosku w sprawie rozłożenia na raty
zaległości podatkowej.
• Wysłano 3 postanowienia dotyczące uzupełnienia wniosku w sprawie umorzenia
zaległości podatkowej.
• Wydano 8 decyzji w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
• Wydano postanowienie w sprawie siedmiodniowego terminu do zapoznania się z
dokumentami przed wydaniem decyzji.
• Rozliczono inkaso sołtysów za IV kwartał 2009 r., dokonano wypłaty należnych kwot.
• Rozliczono wpływy podatkowe z tyt. podatku rolnego za IV kwartał 2009 r. i przekazano
2% podatku rolnego do Podlaskiej Izby Rolniczej.
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Wysłano 483 upomnienia do zapłaty zaległego podatku za 2009 r., w tym 182 upomnienia
podatnikom z terenu gminy oraz 301 podatnikom z terenu miasta.
• Wprowadzono 175 potwierdzeń odbioru upomnień.
W zakresie budżetu i księgowości budżetowej
• Dokonano bieżącej dekretacji i księgowania dochodów i wydatków budżetu, Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZFŚS oraz sum depozytowych.
• Dokonano bieżącej kontroli formalno rachunkowej wpływających do referatu
dokumentów księgowych oraz terminowo uregulowano zobowiązania budżetu.
• Wystawiono faktury sprzedaży za miesiące listopad - grudzień 2009 r.
• Sporządzono rejestry VAT oraz deklarację za miesiąc XI.2009 r. oraz przekazano należny
podatek.
• Dokonano naliczenia wynagrodzeń pracowników, radnych i sołtysów oraz dokonano
wypłaty należnych świadczeń.
• Sporządzono deklarację ZUS za miesiąc XI.2009 r. oraz przekazano należne składki.
• Uzgodniono i przekazano na konto urzędu skarbowego podatek od osób fizycznych za
miesiąc XI.2009 r.
• Sprawdzono sprawozdania miesięczne Rb-28S oraz Rb-27S jednostek podległych.
• Sporządzono sprawozdania miesięczne Urzędu za listopad 2009 r.
• Podpisano umowę na kredyt długoterminowy w wysokości 4.000.000,- zł.
• Podpisano aneks do umowy pożyczki w NFOŚ.
• Przygotowano dokumenty finansowe do wniosków o płatność składanych do Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku przez Referat Organizacyjny Urzędu oraz dokonano
uzupełnienia wniosków.
• Przygotowano odpowiednie akty prawa miejscowego (uchwałę i zarządzenia) celem
dokonania zmian w budżecie gminy w roku 2009.
• Przygotowano autopoprawkę do budżetu na 2010 rok.
• Przygotowano zarządzenie w sprawie zmian harmonogramu dochodów i wydatków.
• Naniesiono zmiany w planie finansowym urzędu oraz dokonano sprawdzenia planów
jednostek podległych.
• Dokonano likwidacji zbędnych rachunków pomocniczych.
• Przygotowano wnioski do ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych
podatków i składek.
• Przygotowano odpowiedzi na pisma do Sędziego Komisarza w związku z uczestnictwem
w Radzie Wierzycieli.
W zakresie podatków i opłat lokalnych (do 18.01.2010 r.)
wymiar podatków
• Wprowadzono 148 zmian geodezyjnych (100 z terenu miasta, 48 z terenu gminy).
• Wysłano 20 wezwań do wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości z
terenu miasta oraz 9 wniosków dotyczących wypełnienia przez osoby fizyczne informacji
w sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
• Wydano 10 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych (osoby fizyczne), w
tym 4 decyzje z terenu gminy oraz 6 decyzji z terenu miasta.
• Udzielono 7 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, MOPS w
Łapach, Prokuraturę, Policję.
• Wydano postanowienie odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Przyjęto 3 korekty deklaracji dotyczące podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego w Białymstoku dla potrzeb podatku od środków transportowych.
• Wprowadzono 10 nowych pojazdów powyżej 3,5 t do ewidencji księgowej.
• Dokonano wymiaru podatku od środków transportowych osób fizycznych dla 10 nowych
pojazdów.
• Zdjęto z ewidencji 7 wyrejestrowanych pojazdów i dokonano odpisu podatku.
8

Księgowość podatkowa
• Przygotowano 14 tytułów wykonawczych do II Urzędu Skarbowego w Białymstoku.
• Wycofano 4 tytuły wykonawcze w związku z opłaceniem należności podatkowych.
• Wydano decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej.
• Wysłano 23 upomnienia na IV ratę podatku za 2009 rok.
• Przygotowano do Komornika Sądowego wykaz zaległości w podatku od nieruchomości w
związku z licytacją.
• Wysłano 2 wezwania dotyczące uzupełnienia wniosku w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej.
• Spisano 2 protokoły o stanie majątkowym.
W zakresie budżetu i księgowości budżetowej
• Dokonano bieżącej dekretacji i księgowania dochodów i wydatków budżetu, Gminnego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, ZFŚS oraz sum depozytowych.
• Dokonano bieżącej kontroli formalno rachunkowej wpływających do referatu
dokumentów księgowych oraz terminowo uregulowano zobowiązania budżetu.
• Wystawiono faktury sprzedaży za miesiące grudzień 2009 r., styczeń 2010 r.
• Sporządzono deklarację ZUS za miesiąc XII.2009 r. oraz przekazano należne składki.
• Uzgodniono podatek od osób fizycznych za miesiąc XII.2009 r.
• Sprawdzono sprawozdania miesięczne Rb-28S oraz Rb-27S jednostek podległych za
miesiąc grudzień 2009 r.
• Przygotowano zarządzenie w sprawie zaciągnięcia kredytu w rachunku bieżącym, złożono
wniosek do banku i przygotowano niezbędną dokumentację.
• Przygotowano dokumenty finansowe do wniosków o płatność składanych do Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku przez Referat Organizacyjny Urzędu oraz dokonano
uzupełnienia wniosków.
• Przygotowano odpowiednie akty prawa miejscowego (uchwałę i zarządzenia) celem
dokonania zmian w budżecie gminy w roku 2009 oraz 2010.
• Przygotowano zarządzenie w sprawie zmian harmonogramu dochodów i wydatków.
• Naniesiono zmiany w planie finansowym urzędu oraz dokonano sprawdzenia planów
jednostek podległych.
• Założono dwa nowe rachunki pomocnicze.
• Przygotowano wnioski do ZUS i Urzędu Skarbowego o niezaleganiu w opłacie należnych
podatków i składek.
• Przygotowano odpowiedzi na pisma do Sędziego Komisarza w związku z uczestnictwem
w Radzie Wierzycieli.
Gospodarka komunalna i inwestycje
I. Drogownictwo
Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej
• Wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych i remont nawierzchni gruntowych
(praca równiarki 85 godz., wbudowano 360 m3 kruszywa naturalnego. Wartość prac 26786,40 zł.)
• Wykonano dokumentację projektową uproszczoną na modernizację drogi
rolniczej w Łapach-Korczakach z udziałem środków z Urzędu Marszałkowskiego.
Wartość – 6600 zł.
• Wykonanie nawierzchni żwirowej w ulicy Cichej w Łapach. Długość – 80 m. Wartość –
6164,85 zł.
• Wykonano nawierzchnię żwirową w ulicy Michałowskiego. Długość 85 m. Wartość –
24238,48 zł.
• Wykonano nawierzchnię żwirową w ulicy Różanej na odcinku od Polnej do Strażackiej
(100 m) oraz wjazdu na ul. Polną. Wartość prac- 12440,06 zł.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
• Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych – 83,29 m2. Wartość prac – 10276,81 zł.
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Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Wykonywane są bieżące naprawy oznakowania pionowego.
Oświetlenie uliczne
• Odbudowa zniszczonego podczas kolizji drogowej słupa oświetleniowego w ulicy
Brańskiej. Wartość – 5050 zł.
Inne
• Wykonano studnię ściekową kanalizacji deszczowej na drodze dojazdowej do bloku nr
30. Wartość robót – 2442,53 zł.
• Prowadzone są prace związane z zimowym utrzymaniem dróg i placów gminnych.
Wydatki miesiąc grudzień 2009 – 40 000 zł. Wydatki do 15 stycznia 2010 – 35 000 zł.
Wydatki na oczyszczanie skrzyżowań, placów, parkingów itp. wykonanych przez ZWiK
– 11 000 zł. Ogółem do 15 stycznia 2010 wydano 86 000 zł.
II. Inwestycje
• Wykonano 203,0 m sieci wodociągowej z rur PVC 110 w ul. Krańcowej, Strażackiej i
Polnej w Łapach. Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Koszt
wykonania prac budowlanych wyniósł 37 149,00 zł brutto.
• Wykonano 281,5 m sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 w ul. Harcerskiej w Łapach.
Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Koszt wykonania prac
budowlanych wyniósł 112 040,00 zł brutto.
• Wykonano 585,5 m sieci wodociągowej z rur PVC 110 w ul. Harcerskiej w Łapach.
Wykonawcą był Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach. Koszt wykonania prac
budowlanych wyniósł 65 742,84 zł brutto.
• Wykonano 165,0 m sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 250 w ul. Płonkowskiej w
Łapach, na gruntach miejscowości płonka Kościelna – koszt wykonania prac
budowlanych wyniósł 26 123,50 zł brutto oraz 344,0 m sieci wodociągowej z rur PVC
160 w ul. Płonkowskiej w Łapach, na gruntach miejscowości płonka Kościelna – koszt
wykonania prac budowlanych wyniósł 56 957,49 zł brutto. Wykonawcą był Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 2 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 3 przyłączy do sieci wodociągowej.
• Wykonano przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji 15 przyłączy do sieci kanalizacji
sanitarnej oraz 11 przyłączy do sieci wodociągowej.
• Wyłoniono wykonawcę w zapytaniu ofertowym, którego przedmiotem zamówienia jest
wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej i sieci kanalizacji
sanitarnej w miejscowości Łapy-Szołajdy gmina Łapy w kierunku drogi powiatowej nr
1521B, wykonanie dokumentacji technicznej na wykonanie sieci wodociągowej i sieci
kanalizacji sanitarnej w ul. Borowskiej w Uhowie gmina Łapy w kierunku drogi 1519B.
W obu przypadkach ofertę najkorzystniejszą złożył Pan Jerzy Zawadzki - Usługi
projektowe, Kosztorysowanie, Nadzory budowlane.
• Rozliczono dotację PFRON na realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych
w budynku Gimnazjum nr 1.
• Prowadzono przetarg na zadanie Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach
wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury
(Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK ŁapySzołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki,
Łupiance Starej i Daniłowie Małym.
• Rozliczono dotację z WFOŚiGW na usuwanie azbestu.
• Przeprowadzono postępowanie zapytania o cenę i przygotowano umowę na opracowanie
dokumentacji koncepcji hali sportowej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury.
• Przeprowadzono postępowanie zapytania o cenę i przygotowano umowę na opracowanie
dokumentacji na boisko ORLIK 20012 w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury.
• Przeprowadzono postępowanie zapytania o cenę i przygotowano umowę na opracowanie
dokumentacji na zagospodarowanie placu i budowę pomnika Jana Pawła II przy Szkole
Podstawowej nr 1 w Łapach.
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Przygotowani druki OT i PT na budowę węzłów cieplnych Spółdzielcza 2 i 6, budowę
boiska przy Gimnazjum Nr 1 w Łapach, likwidację barier architektonicznych w budynku
Gimnazjum nr 1 w Łapach oraz budowę Pomnika Krzyża Sybiraków.
• Prowadzono przetarg na zadanie Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na terenach
wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów Kultury
(Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK ŁapySzołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, Gąsówce-Skwarki,
Łupiance Starej i Daniłowie Małym.
• Sporządzono ankietę aplikacyjną do Ogólnopolskiego Programu Budowy Biogazowi.
• Przyjmowano wnioski o dotację na usuwanie azbestu.
• Przygotowano wniosek przeniesienie pozwolenia na budowę kotłowni gazowej przy ul.
Głównej 50 w Łapach z Gminy Łapy na Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
• Zbadano sprawę w związku ze zgłoszeniem nielegalnego usunięcia drzewa przez Gminę
Łapy na terenie prywatnej posesji położonej w Uhowie. Usunięcie drzewa było związane
z pracami związanymi z remontem drogi.
• W związku z prowadzonym postępowaniem przez Prokuraturę Rejonową w Białymstoku
prowadzonym na wniosek K. Majewskiego przekazano komplet dokumentów związanych
ze sprawą oraz udzielono funkcjonariuszom Policji wyjaśnień. W związku ze skargą,
która wpłynęła do Urzędu Miejskiego w Łapach przygotowana została cześć odpowiedzi
dotyczącą usunięcia drzew z działki nr 381/1 położonej w Łapach przy ul. Długiej.
• Przeanalizowano ponownie dokumentację związaną z wnioskiem MPO sp. z o.o. oraz
Czyścioch sp. z o.o. w sprawie zmiany posiadanych decyzji zezwalających na odbiór
odpadów komunalnych od mieszkańców gminy Łapy. Wydano decyzje, w których
odmówiono wydania decyzji zgodnych z wnioskiem przedsiębiorstw.
• W związku z wnioskiem mieszkańca Łap w sprawie udrożnienia odpływu wód
opadowych z terenu jego działki na działkę będącą własnością Gminy Łapy
przeanalizowano przedstawione przez niego dokumenty, archiwalne mapy będące w
posiadaniu urzędu oraz sprawdzono stan w terenie. Wynikiem tego było pismo
skierowane do wnioskodawcy, w którym poinformowano go, iż zostanie udrożniony
odpływ wód opadowych z jego działki.
IV Środki unijne i zewnętrzne
• Zgłoszono IZ RPO WP odstępstwa przy realizacji projektu dotyczącego przebudowy dróg
gminnych realizowanego ze środków UE.
• Zgłoszono IZ RPO WP odstępstwa przy realizacji projektu dotyczącego przebudowy dróg
powiatowych i gminnych realizowanego ze środków UE.
• Złożono wniosek o płatność projektu dotyczącego przebudowy dróg gminnych
realizowanego ze środków UE.
• Złożono wniosek o aneks do umowy o dofinansowanie projektu dotyczącego przebudowy
dróg gminnych, w związku z zaakceptowaniem przez IZ RPO WP zmian w projekcie.
• Złożono wniosek o płatność projektu dotyczącego przebudowy dróg powiatowych i
gminnych realizowanego ze środków UE.
• Przekazano IZ RPO WP zaktualizowany harmonogram rzeczowo-finansowy i
zaktualizowany wniosek o dofinansowanie projektu przebudowy dróg powiatowych i
gminnych.
• Złożono poprawiony wniosek o płatność dotyczący przebudowy dróg powiatowych i
gminnych realizowanej ze środków UE.
• Uzyskano dofinansowanie na szkolenia z podstaw obsługi komputera w ramach działania
9.5 POKL w wysokości 47 480 zł.
• Dostarczono dokumenty do podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie projektu dot.
przebudowy dróg gminnych ze środków UE (zaktualizowano wniosek o dofinansowanie
projektu oraz harmonogram rzeczowo-finansowy).
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Trwają prace nad złożeniem wniosku o dofinansowanie budowy Centrum TurystycznoRekreacyjnego Gminy Łapy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Podlaskiego.
• Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie remontu świetlic wiejskich
w Bokinach, Uhowie i Wólce Waniewskiej do działania Odnowa i Rozwój Wsi w ramach
Programu Leader.
• Trwają prace nad przygotowaniem wniosku o dofinansowanie budowy kanalizacji i
Wodociągu do działania Podstawowe usługi dla ludności w ramach Programu Rozwoju
Obszarów Wiejskich 2007-2013.
Pozostałe źródła finansowania
• Złożono wniosek o wypłatę dotacji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. schetynówka) na przebudowę ul. Długiej w Łapach.
• Zakupiono wykładzinę oraz pomalowano sale, które będą pełniły funkcję miejsc zabaw w
szkołach, które uzyskały dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych w ramach
programu „Radosna szkoła”; zakupiono pomoce dydaktyczne.
• Sporządzono sprawozdanie z realizacji programu „Radosna szkoła”.
• Złożono wniosek o dofinansowanie budowy kompleksu boisk w ramach programu „Moje
boisko – Orlik 2012” w Łapach, przy ul. Żwirki i Wigury.
• Uzyskano dofinansowanie na budowę kompleksu boisk w ramach programu „Moje boisko
– Orlik 2012” w Łapach, przy ul. Żwirki i Wigury w wysokości 666 tys. zł.
• Złożono wniosek o dofinansowanie na remont kina w ramach programu Ministra Kultury
i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.
• Złożono sprawozdanie z wykonania przebudowy ul. Długiej w Łapach współfinansowanej
ze środków budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych.
• Przygotowano dokumenty do podpisania umowy o dofinansowanie na przebudowę ul.
Głównej na odcinku od ul. Matejki do ul. Polnej w ramach Narodowego Programu
Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. schetynówka).
V Inna działalność
Mieszkalnictwo
• Wydano zezwolenie na skierowanie na drogę sądową 1 dłużnika.
• Trwają przygotowania do ponownego złożenia wniosku o wsparcie finansowe utworzenia
nowego lokalu socjalnego, w ramach remontu budynku znajdującego się w Łapach przy
ul. 3-go Maja 33.
Utrzymanie czystości i porządku
• Prowadzone jest pisemne upominanie mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
• Zaktualizowano wykaz terenów zielonych w mieście, trwają prace przy inwentaryzacji
powierzchni trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Trwają prace związane z odśnieżaniem chodników, parkingów i placów gminnych.
• Zlecono wykonanie wycinki drzew na terenie miasta firmie zewnętrznej.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniach: 14.12.2009 r., 18.12.2009 r., przekazano do schroniska dla bezdomnych
zwierząt 8 psów bezpańskich, które zostały odłowione na terenie gminy Łapy.
• Zamieszczane są, na stronie internetowej, ogłoszenia o możliwości adopcji bezpańskich
zwierząt odłowionych na terenie Gminy Łapy.
• Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
Cmentarze i grobownictwo
• Prowadzone jest bieżące utrzymanie cmentarza.
• Wystąpiono do Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa z wnioskiem o
współfinansowanie remontu obelisku we wsi Wólka Waniewska. Uzyskano pozytywną
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•
•
•
•
•
•

opinię tego wniosku wyrażona przez Wojewódzki Komitet Ochrony Pamięci Walk i
Męczeństwa w Białymstoku.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych
Wydano 11 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
Wydano 3 decyzje na zajęcie pasa drogowego.
Wydano decyzję na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
Uzgodniono projekty czasowej organizacji ruchu.
Wydano 4 warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej.
Inwestycje drogowe
• 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”.
• Współpraca z projektantem Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140m
od ul. gen. Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Budowa nawierzchni ul. Łąkowej i ul. Głównej na
odcinku od ul. Boh. Westerplatte do ul. Matejki” - Przedsiębiorstwo Eksploatacji Ulic i
Mostów sp. z o.o. Białystok.
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności
terenów wiejskich gminy Łapy (ul. Mickiewicza i ul. Surażska w Uhowie, Bokiny,
Gąsówka Stara – Daniłowo Duże)” w latach 2009-2010”
• Nadzór nad realizacją inwestycji: „Przebudowa ciągu dróg gminnych i powiatowych
(drogi nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul. Nowowiejskiej do Gąsówka
Starej” w latach 2009-2012” .
• Współpraca z wykonawcą inwestycji: „Przebudowa nawierzchni ulicy Długiej w
Łapach na odcinku od skrzyżowania z ul. Południową do ujęcia wody w stronę
skrzyżowania z ul. Cmentarną” – Miejskie Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o.o.
w Białymstoku z/s w Hryniewiczach.
• Bieżąca kontrola inwestycji drogowych w mieście i gminie Łapy.
• Podpisano umowę z firmą Dro-Projekt Piotr Łukjańczuk dotyczącą opracowania
dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Szwarce w Łapach (partycypacja
mieszkańców).
• Podpisano umowę z firmą Dro-Projekt Piotr Łukjańczuk dotyczącą „Opracowania
dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej nr 681 w
Łapach-Łynkach do drogi powiatowej nr 106558B w Łapach (droga nr 1527 B na odc. do
ul. Asnyka i ul. Kolejowa)”.
• Wystąpiono do Zarządu Województwa Podlaskiego w Białymstoku, Podlaskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Białymstoku, Zarządu powiatu w
Białymstoku oraz do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie
w sprawie wydania opinii w sprawie budowy ul. Kopernika w Łapach zgodnie z ustawą o
szczególnych zasadach przygotowania i realizacji Inwestycji w zakresie dróg publicznych.
• Współpraca z projektantem Panem Piotrem Łukjańczukiem w sprawie „Opracowania
dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi wojewódzkiej nr 681 w
Łapach-Łynkach do drogi powiatowej nr 106558B w Łapach (droga nr 1527 B na odc. do
ul. Asnyka i ul. Kolejowa)”.
• Prowadzono postępowanie dot. zapytania ofertowego na opracowanie koncepcji
ścieżek rowerowych na terenie miasta i gminy Łapy.
• Zawarto porozumienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
dotyczące współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu
polegających na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej Nr 682 w miejscowości
Uhowo.
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• Zawarto porozumienie z Podlaskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Białymstoku
dotyczące współfinansowania robót związanych z poprawą bezpieczeństwa ruchu
polegających na remoncie chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 681 w miejscowości
Płonka Kościelna.
Gospodarka nieruchomościami
Sporządzono protokół uzgodnień dotyczący nabycia działki nr 1406 o pow. 0,0133 ha
położonej w Łapach przy ul. Żwirki i Wigury.
• Sporządzono umowy przekazania w użyczenie na okres 3 lat na rzecz Przedszkola nr 1
działki nr 1152/7 o pow. 0,5774 ha położonej w Łapach przy ul. Polnej, na rzecz Rady
Sołeckiej wsi Wólka Waniewska działek nr 303i 423 o łącznej powierzchni 2,15 ha oraz
działek nr 386/1 i 386/2 o pow. 0,07 ha (dwie umowy).
• Do Wojewody Podlaskiego skierowano wniosek o komunalizację działek stanowiących
drogi niepubliczne, położone na terenie obrębów Łapy-Kołpaki, Łapy-Łynki, RoszkiWłodki, Roszki-Wodźki, Płonka-Matyski. Trwa kompletowanie niezbędnych
dokumentów do wystąpienia do Wojewody Podlaskiego z kolejnymi wnioskami o
komunalizację działek (dróg) położonych w obrębach gminy Łapy.
• Przygotowano projekty uchwał w sprawie wydzierżawienia na czas nieoznaczony działki
nr 1620 o pow. 76 m2 położonej w Łapach przy ul. Piaskowej, wydzierżawienia na czas
nieoznaczony działki nr 1113/2 o pow. 108 m2 położonej w Łapach przy ul. Polnej,
wydzierżawienia na czas nieoznaczony części działki nr 1352/12 o pow. 40 m2 położonej
w Łapach przy ul. Głównej, przekazania w użyczenie na okres 10 lat dla Rady Sołeckiej
wsi Bokiny działki nr 202/3 o pow. 0,0904 ha, wsi Wólka Waniewska działek nr 386/1 i
386/2 o pow. 0,07 ha, wsi Daniłowo Małe działki nr 111 o pow. 0,09 ha.
• Do Wojewody Podlaskiego skierowano wniosek o wydanie decyzji stwierdzającej na
rzecz Gminy Łapy własność działki nr 409 o pow. 0,0577 ha. Działka stanowi drogę
gminną, ulicę Cichą.
• Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, obejmujący działkę
położoną w Łapach przy ulicy Brańskiej, oznaczoną numerem geodezyjnym 250 (na
uzupełnienie działki przyległej), zabudowaną nieruchomość, położoną w Łapach przy
ulicy Harcerskiej, oznaczoną numerami geodezyjnymi 277/29 i 277/31.
• Na 25 marca 2010 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
niezabudowanych działek, położonych w Łapach na osiedlu „Barwiki”, stanowiących
własność Gminy Łapy, posiadających urządzoną księgę wieczystą KW Nr 38.969,
zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego przeznaczonych pod zabudowę
mieszkaniową jednorodzinną wolnostojącą, bliźniaczą i szeregową wraz z ogrodami
(numer 2021 powierzchni 461 m2, ul. Puchalskiego 35 cena wywoławcza 29 000 zł,
wadium 3.000 zł, numer 2020 o powierzchni 477 m2, ul. Puchalskiego 37 cena
wywoławcza 27 000 zł, wadium 3.000 zł, numer 2084 o powierzchni 541 m2, ul.
Barwikowska 35 cena wywoławcza 31 000 zł, wadium 3.000 zł.
• Wystawiono 60 faktur za grunty gminne dzierżawione na cele handlowe, usługowe i
produkcyjne.
• Wydano 10 decyzji zatwierdzających podział nieruchomości oraz decyzję o
rozgraniczeniu nieruchomości.
• Nadano 4 numery porządkowe.
• Sporządzono 14 aneksów do umów dzierżawy w związku z wejściem w życie z dniem 1
stycznia 2010 roku Zarządzenia nr 237/09 Burmistrza Łap z dnia 21 września 2009 r.
• Wydano 18 decyzji w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej z tytułu wybudowania
urządzeń infrastruktury technicznej (dotyczy działek położonych przy ul. Kazimierza
Kamieńskiego „Huzara” i ulicy T. Lenartowicza).
• Do właścicieli działek, którzy byli obciążeni opłata adiacencką i rozłożyli ją na roczne
raty, wysłano zawiadomienie o terminie wpłaty i wysokości należnej raty za bieżący rok.
Ogółem wysłano 60 zawiadomień.
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Handel – Przedsiębiorczość
• Zarejestrowano 30 nowych podmiotów gospodarczych.
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 93 przedsiębiorcom.
• Wydano 35 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 31 przedsiębiorcom.
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 27
przedsiębiorców.
• Zawieszono działalność gospodarczą 25 przedsiębiorcom.
• Wznowiono działalność gospodarczą 4 przedsiębiorcom.
• Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 3 przedsiębiorcom.
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 28 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania 20 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w ramach przedłużenia terminu ważności zezwoleń, oraz
postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych dla TESCO.
• Przystąpiono do naliczania opłat za korzystanie w 2010 roku z zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych na podstawie złożonych oświadczeń o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2009 r.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania licencji na wykonywanie
transportu drogowego taksówką.
• Wydano licencję na wykonywanie transportu drogowego taksówką.
• Dokonano kontroli 2 przedsiębiorców w zakresie spełnienia wymogów będących
podstawą do wydania licencji.
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 19 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
• Wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania 3 zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych w ramach przedłużenia terminu ważności.
• Wydano zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu,
od 4,5% do18% alkoholu oraz pow.18% alkoholu dla Arhelan Burzyńscy Spółka Jawna
Sklep w Łapach ul. Główna 55.
• W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości współpracującego z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego udzielane są podstawowe informacje na temat podjęcia własnej
działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, dostępnych środkach finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacjach dla małych i średnich firm z funduszy
unijnych w latach 2007-2013.
• Od 31 marca wszelkie czynności związane z prowadzeniem działalności gospodarczej
dokonywane są w Urzędzie Miejskim - „jedno okienko” (ewidencja działalności, regon,
aktualizacja NIP, rachunek bankowy, wybór formy opodatkowania, zmiany wpisu,
likwidacja działalności, zawieszenie i wznowienie działalności, ZUS).
• Na bieżąco aktualizowane są wpisy w ewidencji działalności gospodarczej w zakresie
zgodności wpisów z wymogami Europejskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej.
• Na bieżąco aktualizowany jest Katalog Firm i Instytucji, który został zamieszczony na
stronie internetowej Urzędu Miejskiego, ponad 80 przedsiębiorców już zamieściło oferty
swoich firm.
Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Zawarto dwie umowy na czas zastępstwa
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•

•

Zawarto jedną umowę z pracownikiem na używanie samochodu do celów służbowych.
Zawarto 2 umowy o praktykę zawodową z Europejską szkołą Biznesu i Administracji w
Białymstoku.
Wydano 3 zaświadczenia o zatrudnieniu.
Wysłano 4 pracowników na szkolenia.
Sporządzono plan urlopów pracowników i dyrektorów jednostek podległych na rok 2010.
Zawarto dwie umowy zlecenia na stanowisko kierowca-mechanik OSP w Łapach.
Sporządzono sprawozdania Z-05 i Z-06.
Złożono trzy wnioski o zawarcie umowy o zorganizowanie stażu dla bezrobotnej
młodzieży.
Zawarto umowę zlecenie na profilaktyczną opiekę zdrowotną pracowników.
Przyznano jedną nagrodę jubileuszową dla pracownika.
Zakupiono i rozdano paczki dla dzieci pracowników na gwiazdkę noworoczną.
Rozwiązano umowę o pracę z pracownikiem odchodzącym na emeryturę.
Zaprenumerowano pracę i czasopisma na rok 2010.
Zamawiano na bieżąco materiały biurowe i druki.

•

Zawarto 2 umowy zlecenia – na roznoszenie korespondencji.

•

Zamawiano na bieżąco pieczęci urzędowe.

•

Zawarto umowę dotyczącą monitoringu i ochrony budynku Urzędu.

•

Zawarto umowę na wykonanie balustrady w budynku Urzędu.

•

Brano udział w wyjeździe do Suwalskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

•

Złożono zapytania ofertowe na dostawę artykułów biurowych, akcesoriów.
komputerowych oraz środków czystości do Urzędu Miejskiego na rok 2010.

•

Zamówiono tabliczki informacyjne do nowo oddanych pokoi na II piętrze.

•

Sporządzono sprawozdanie roczne do Archiwum Państwowego.

•

Z okazji zakończenia programu „Co warto jeść” w Przedszkolu nr 2 w Łapach
koordynowano zakupy drobnych upominków dla Przedszkolaków.

•

Sporządzono i przekazano odpowiednim instytucjom sprawozdanie o zakresie korzystania
ze środowiska za II półrocze 2009 r.

•

Przygotowano zlecenie przeprowadzenia okresowej kontroli stanu technicznego budynku
Urzędu Miejskiego w Łapach.

•

Koordynowanie prac związanych z przygotowaniem do remontu pokoi dla ORO oraz
Sekretarz.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Ponadto
•

Opracowano i poddano konsultacjom Strategię Rozwoju Turystyki Gminy Łapy.

•

P.o. Kierownika Referatu ORO przewodniczyła komisji na nauczyciela mianowanego
Pani Agnieszki Kuć.

•

Referat współuczestniczył w tworzeniu bezpłatnego numeru Gazety Łapskiej.

•

Ogłoszono konkurs na dofinansowanie realizacji zadań publicznych dla organizacji
pozarządowych.
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•

Trwają prace związane z dopełnieniem formalności wobec powołanego Ośrodka
Przedsiębiorczości.

•

Trwa ocena ofert złożonych w ramach konkurs na dofinansowanie realizacji zadań
publicznych dla organizacji pozarządowych.

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,
konserwacje sprzętu elektrycznego, wymiana żarówek).

•

Przekonfigurowano centralę telefoniczną – zmiana numeracji dla pokoi: 202, 203, 204,
205, 206 oraz 306, 307, 308.

•

Dalszy proces czyszczenia, reinstalacji oraz aktualizacji oprogramowania na wszystkich
stacjach roboczych w Urzędzie.

•

Naprawa komputerów dla SP w Łupiance Starej – Biblioteka, Sekretariat.

•

Reinstalacja pracownik komputerowej MEN w SP w Łupiance Starej.

•

Aktualizacja oprogramowania kamery internetowej znajdującej się na dachu Urzędu.

•

Pełnienie zastępstwa na stanowisku Handlu i Usług.

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
• Sporządzono 66 aktów stanu cywilnego.
• Wydano 412 odpisów aktów stanu cywilnego, w tym: odpisy zupełne – 15, odpisy
skrócone – 387, odpisy wielojęzyczne – 10, odpisy zupełne – 4.
• Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 4 , sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych – 3.
• Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 4 par.
•

Udzielono ślubów cywilnych dla 2 par.

•

Naniesiono 96 przypiski na aktach stanu cywilnego.

•
•

Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 57 osób.
Przekazano 80 informacji do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych o
wszystkich zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego.
Przyjęto oświadczenie o uznaniu dziecka.
Przyjęto oświadczenie małżonka rozwiedzionego o powrocie do nazwiska noszonego
przed zawarciem małżeństwa.
Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie,
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 – 166.
Prowadzono korespondencję konsularną.

•
•

•
•

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
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Do 30 grudnia 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia pieniężne:
zasiłki stałe dla 64 osób na ogólną kwotę 200227 zł, zasiłki okresowe dla 989 rodzin na
ogólną kwotę 1966296 zł, bony na żywność dla 84 osób na ogólną kwotę 23000 zł, zasiłki
celowe dla 1061 osób na ogólną kwotę 206371 zł, dożywianie dzieci w szkołach – dla
803 osób obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach - 325018zł, zasiłki celowe z
Programu na dożywianie na ogólną kwotę 795102 zł.
Do 22 stycznia 2010 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia pieniężne:
zasiłki stałe dla 63 osób na ogólną kwotę 17125 zł, zasiłki okresowe dla 425 rodzin na
ogólną kwotę 78534 zł, zasiłki celowe dla 45 osób na ogólną kwotę 7200 zł, dożywianie
dzieci w szkołach – dla 300 osób (obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach), zasiłki
celowe z Programu na dożywianie - dla 450 na ogólną kwotę 45000 zł.
Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta
42 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 listopadzie 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 za 2009 r. wyniósł 236070
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 br. 272 rodziny.
Do dnia 31 grudnia 2009 r. do ośrodka ogółem 2540 wniosków o przyznanie pomocy.
Wszystkie zostały rozpatrzone pozytywnie.
Oprócz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy ośrodka
realizują inne zadania: odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 211,
odpowiedzi na pisma z Sądu – 154, występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych
osobowych do różnych instytucji – 165, odpowiedzi na pisma z Policji i Prokuratury – 90.
MOPS od 1 stycznia br. realizuje program systemowy „ Nowe kwalifikacje szansą na
rynku pracy – aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”. W
programie uczestniczyło 75 rodzin, z czego: 20 osób uczestniczyło w kursie technolog
robót wykończeniowych w budownictwie, 21 osób w kusie na operatora wózków
widłowych, 17 osób w kursie opiekunki, 17 osób niepełnosprawnych oraz 30 dzieci
wyjechało na 2 tygodniowe kolonie na Mazury . Projekt został zrealizowany zgodnie
harmonogramem.
Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach pt. „Ośrodek Wsparcia dla
Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Łapach” otrzymał I miejsce na Liście
rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr
2/POKL/7.2.1/08 w ramach PODDZIAŁANIA 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmocnienie sektora ekonomii
społecznej Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki. Wartość projektu to 185160,00 zł i MOPS otrzymał 100% dofinansowania
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z Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja
społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez
powołanie na terenie Gminy Łapy Ośrodka Wsparcia dla Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym. W ramach projektu została przewidziane następujące
działania program psychoedukacyjny „Jak radzić sobie z przemocą” oraz trening
asertywności „Nie piję – co dalej”, 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 zostało objętych 80 osób. Projekt będzie
realizowany przez styczeń i luty 2010 r.
Dział świadczeń rodzinnych do 31 grudnia br. wypłacił: zasiłki rodzinne dodatki do tych
zasiłków na ogólną kwotę 3270024 zł, świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę
870369 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę 624188 zł.
Dział świadczeń rodzinnych w styczniu br. wypłacił: zasiłki rodzinne dodatki do tych
zasiłków na ogólną kwotę 285768,4 zł, świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę
16640 zł, zasiłki pielęgnacyjne na ogólną kwotę 61200 zł, świadczenia z funduszu
alimentacyjnego na ogólną kwotę 54351,66 zł
Do końca grudnia br. na dodatki mieszkaniowe ogółem wydano 783758 zł. Od miesiąca
maja zwiększyła się liczba rodzin korzystająca z tej formy pomocy w związku z
likwidacją ZNTK i Cukrowni. Miesięczny koszt wypłaty dodatków mieszkaniowych
średnio zwiększył się o około 25000 zł. w porównaniu do stycznia.
W miesiącu styczniu 2010 r. dodatki mieszkaniowe wypłacono na kwotę 74368,18 zł. na
decyzje wydane w 2009 r. Aktualnie wpłynęło 40 nowych wniosków o przyznanie
pomocy od miesiąca lutego br.
Na stypendia szkolne w 2009 r. wydano 503333 zł. Ogółem z tej formy pomocy
skorzystało 583 uczniów.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
• Przygotowania logistyczne do organizacji X Biegu Ulicznego im. Waldemara
Kikolskiego.
• Wystąpienie do PZDW w sprawie otrzymania pozwolenia na wykorzystanie drogi
wojewódzkiej do celów sportowych.
• uruchomienie strony internetowej www.okf.lapy.pl
• Podpisanie umów partnerskich z UKS Łapa oraz UKS jedynka na współorganizację
imprez sportowych.
• Spotkanie robocze z nauczycielami wychowania fizycznego w sprawie podsumowania
roku 2009 oraz wytyczenia planów na rb.
• Sporządzenie planów z zakresem prac remontowych oraz innych wydatków związanych z
potrzebami materiałowymi na rok 2010.
• Przygotowanie materiałów dla Urzędu Miejskiego niezbędnych do wzięcia udziału w
konkursie Gminess.
• Wsparcie organizacyjne Uniwersytetu III Wieku w Łapach przy sekcji sportowej nordic
walking.
Wykonane prace gospodarcze
• Wykonano (dwukrotnie) naturalne lodowisko o pow. ok.800m.kw.
• Prace związane z odśnieżaniem dróg dojazdowych i posesji.
• Usunięto śnieg oraz oblodzenie z dachu budynku OKF.
• Odgarnięto śnieg z części bieżni lekkoatletycznej stadionu, co pozwala na treningi
biegowe m. in. piłkarzom Pogoni Łapy.
Zajęcia
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Indywidualne, dla wszystkich chętnych, zajęcia piłkarskie, 2 x tydzień – uczestniczy
ok.15-20 osób, sala PG1.
• Szkółka Siatkówki dziewcząt – 2x tydzień ok.20 osób, sala w ZSM i SP1.
• Szkółka Siatkówki dla dzieci 2x tydzień – w SP 2 ok. 15 osób.
• Indywidualne zajęcia siatkówki dla wszystkich chętnych panów – ok.12 osób w ZSM.
• Zajęcia aerobiku pań – odbywające się trzy razy w tygodniu -uczestniczy średnio 20 osób
SP2.
• Zajęcia samoobrony dla wszystkich chętnych 2 x tydzień - uczestniczy ok. 12 osób – salka
UKS Narew.
• Rekreacyjne gry zespołowe dla wszystkich chętnych 1x tydzień, uczestniczy ok. 12 osób
-sala LO Łapy.
• Zajęcia tenisa stołowego dla wszystkich chętnych, 2 x tydzień, uczestniczy ok. 12 osób –
sala SP1.
• Organizowane są (odpłatne) wyjazdy na pływalnię – raz w tygodniu, 18 osób.
Zorganizowane imprezy sportowe
• Mikołajkowy turniej tenisa stołowego – 20 uczestników – w kategoriach wiekowych od
dzieci do dorosłych.
• Mecze III ligi tenisa stołowego drużyny OKF Łapy (śr. 1 raz na 2 tyg.).
• Świąteczny turniej siatkówki dziewcząt o puchar Burmistrza Łap – cztery drużyny
zaproszone w tym jedna z Białegostoku, Edmark Ligi:
- halowej piłki nożnej – ponad 100 uczestników, każda sobota – PG1
- koszykówki mężczyzn – ok. 70 uczestników, każdy piątek -PG1
- siatkówka dziewcząt – ok. 80 uczestniczek, co drugi piątek – ZSM
- siatkówka mężczyzn – ok. 80 uczestników, co drugi piątek – ZSM.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
Dotyczy okresu od 22.11.2009 r. do 18.01.2010 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
ponad 1 000 pozycji, sporządzeniem i wypłaceniem wynagrodzeń dla nauczycieli oraz dla
pozostałych pracowników, sporządzeniem i wykonaniem ponad 1 000 przelewów oraz
sporządzeniem wymaganych sprawozdań budżetowych.
• Prace dodatkowe to obsługa finansowa programu POKL związanego z zajęciami
pozalekcyjnymi w szkołach.
2. Pozostała działalność
• Dokonano weryfikacji SIO.
• Przygotowano dokumentację przetargową na dostawę oleju opałowego do szkół.
• Urząd Marszałkowski przeprowadził kontrolę projektu POKL „Znam, wiem, potrafię –
podniesienie jakości oświaty na terenie gminy Łapy”.
• Podpisano umowę w trybie przetargu nieograniczonego z firmą PHU „ŻAR” Arkadiusz
Saczewski z siedzibą w Siedlcach na dostawę oleju opałowego w 2010 r. do szkół.
• Na podstawie art. 30a Karty Nauczyciela ustalono kwoty różnicy między wydatkami
faktycznie poniesionymi w gminnie na wynagrodzenia nauczycieli w 2009 r. a iloczynem
średniorocznej liczby nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego oraz
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średnich wynagrodzeń. Planuje się wypłatę jednorazowego dodatku uzupełniającego dla
nauczycieli na 22.01.2010.
Sporządzono plany finansowe wydatków wszystkich jednostek oświatowych na 2010 r.

Promocja
• Koordynowanie organizacji imprez i wydarzeń: Opłatek Miejski – dn.21.12.br., Wielka
Orkiestra Świątecznej Pomocy, 85. Rocznica nadania praw miejskich.
• Opracowanie relacji z wydarzeń i informacji na stronę www.lapy.podlasie.pl.
• Przekazywanie właścicielom lasów informacji o wyłożonych do wglądu projektach
uproszczonych planów urządzenia lasów oraz informowanie o możliwości wnoszenia
zastrzeżeń i uwag.
• Zakup materiałów promocyjnych.
• Zakup nagrody i przygotowanie listu gratulacyjnego dla Najpopularniejszego
Dzielnicowego w Gminie Łapy.
• Zakup nagród dla wolontariuszy z terenu Gminy Łapy.
• Opracowanie i przekazanie pisma do Syndyka w spr. przekazanie gminie Łapy parowozueksponatu i instrumentów Orkiestry Dętej ZNTK.
• Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2010 i przekazanie Wojewodzie
Podlaskiemu.
• Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych 2010 na stronie internetowej.
• Udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i przygotowywanie informacji dot.
oferty inwestycyjnej Gminy Łapy.
• Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania potencjalnych inwestorów COI i PAIiZ w
Białymstoku.
• Udział w spotkaniu w dn. 25.11.br. w Warszawie z prezesem Agencji Rozwoju Przemysłu
S.A. i prezesem KSC SA.
• W dn. 27.11.br. zwiedzanie Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie i
Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
• W dn. 03/04.12.br. zwiedzanie Tarnobrzeskiej i Mieleckiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
• Organizacja wyjazdu w dn. 22.12.br. i zwiedzanie Suwalskiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
• Opracowanie regulaminu Nagród Burmistrza „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie
Roku” oraz koordynowanie wszystkich działań związanych z konkursem.
• Przeprowadzenie konsultacji społecznych i opublikowanie Polityki Jakości.
• Opracowywanie procedur systemu zarządzania jakością i ich dystrybucja.
• Zgłoszenie strony gminnej www.lapy.podlasie.pl do konkursu „Moje Wirtualne Miasto”.
Promocja konkursu.
• Organizacja oficjalnego włączenia iluminacji kościoła w Płonce Kościelnej.
• Udział w opracowaniu projektu Strategii Rozwoju Turystycznej Gminy Łapy.
• Zakup starych fotografii cyfrowych Łap w Narodowym Archiwum Cyfrowym w
Białymstoku.
• Koordynacja działań związanych z bezpłatnym badaniem słuchu w Łapach.
• Opracowanie projektu regulaminu konkursu „Najładniejsza kwatera agroturystyczna”.
• Koordynacja działań związanych z bezpłatnym badaniem mammograficznym w Łapach.
• Udział w spotkaniu w dn. 06.01.2010 r. z Grup UE i przedstawicielami plantatorów
buraka cukrowego.
• W dn. 15.01.2009 r. przygotowanie prezentacji multimedialnej nt. „Perspektywy i szanse
na stworzenie nowych miejsc pracy z uwzględnieniem kierunków kształcenia” i udział w
debacie zorganizowanej przez ZSM w Łapach.
• Zgłoszenie Gminy Łapy do konkursu „Oscary Gminne”.
• Zgłoszenie kandydatury p. Edwarda Redlińskiego do konkursu „Europejczyk roku 2009”.
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Spotkanie z Dyrekcją szkoły podstawowej nr 1 w Łapach w celu omówienia uroczystości
odsłonięcia popiersia Jana Pawła II.
W dn. 18.01.2009 r. udział w spotkaniu z Rektorem Politechniki Białostockiej w sprawie
nawiązania współpracy uczelni z Gminą Łapy w zakresie tworzenia i funkcjonowania
parku przemysłowego w Łapach.
Nawiązanie współpracy z Pocztą Polską w ramach obchodów 85. rocznicy nadania
Łapom praw miejskich.

Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
• Przedłużono dla 14 pracowników umowę o pracę (obsługa kotłowni ZNTK).
• Rozwiązano 1 umowę o pracę z dniem 31.12.2009 r.
• Zatrudniono 1 pracownika na podstawie umowy o pracę w Zakładzie Przygotowania
Paliwa.
• Wysłano 1 pracownika na szkolenie operatora koparko – ładowarki.
• Zakupiono paczki świąteczne dla dzieci pracowników.
• Rozpoczęto remont sali sportowej w budynku przy ulicy Nowej.
• Kontynuowano remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Łapach.
• Sporządzono sprawozdania z ochrony środowiska, o pracujących, wynagrodzeniach i
czasie pracy.
• Sporządzono badanie popytu na pracę.
• Naliczono opłaty za zanieczyszczenie środowiska za II półrocze 2009 r.
• Ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę koparko – ładowarki w formie leasingu
operacyjnego.
• Przeprowadzono w miesiącu grudniu kontrolę emisji zanieczyszczeń w dzierżawionej
kotłowni ZNTK, podczas której stwierdzono przekroczenie emisji dwutlenku węgla o
1,27 kg/h.
• Podpisano 5 aneksów na zmniejszenie mocy zamówionych z dniem 01.01.2010 r.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Dyrektor W. Brzosko)
• Na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz
przepompowniach ścieków.
• Prowadzono prace naprawcze i remontowe maszyn i urządzeń zakładu.
• Wykonywano prace zlecone przez UM Łapy.
• Trwa remont szatni na oczyszczalni ścieków.
• Trwają prace przy uruchomieniu magazynu w Zakładzie (zakup garażu blaszaka, zakup i
uruchomienie modułu informatycznego Gospodarki Materiałowej).
Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
• Stworzenie zimowej szaty graficznej.
• Przygotowanie strony do udziału w konkursie „Moje wirtualne miasto”, stworzenie
zakładki banerów reklamujących naszą stronę pod adresem
http://www.lapy.podlasie.pl/index.php?option=com_reklama
• Administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych.
• Aktualizacja strony internetowej i BIP o przetargach, nieruchomościach, tworzenie mapek
do przetargów.
• W Kalendarzu wydarzeń reklamowanie informacji o imprezach (plakaty nadsyłane przez
jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy).
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•

Tworzenie banerów informacyjnych i działów na stronie (Przychodnia, Załóż firmę,
Kryształowa Podkowa).
• Modyfikacje graficzne na stronie: wiadomość dnia.
• Aktualizacje zakładki w Menu – Przedsiębiorczość.
• Pomoc dla Biblioteki przy zarządzaniu stroną internetową (tworzenie banerów, nowych
działów).
• Stworzenie nowego menu (poziome).
Statystyka
• Od 20.11.2009 zostało dodanych 300 wszystkich artykułów, w tym 175 artykułów to
aktualności.
• Wprowadzono 6 galerii z wydarzeń.
• Statystyka: obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 256 adresów
mailowych.
• Obecnie w bazie Ogłoszenia różne znajduje się 163 ogłoszeń, liczba odwiedzin około 90
tys.
• Do galerii Lubię Łapy dodano 2 galerie.
Dodatkowe informacje (kalendarium)
• 2009.11.26. Odbyło się posiedzenie Rady Miejskiej w Łapach.
• 2009.11.27. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i pracownicy Urzędu wzięli udział w
wyjeździe do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Sopocie i Pomorskiego
Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
• 2009.12.02. Burmistrz spotkał się z Danielem Górskim Dyrektorem Departamentu
Zarządzania Regionalnym Programem Operacyjnym, Urzędu Marszałkowskiego
Województwa Podlaskiego.
• 2009.12.03/04 Odbył się wyjazd do Tarnobrzeskiej i Mieleckiej Specjalnej Strefy
Ekonomicznej.
• 2009.12.07. Burmistrz uczestniczył w odbiorze robót drogowych Ul. Surażskiej i
Mickiewicza w Uhowie.
• 2009.12.08. Burmistrz spotkał się z Jarosławem Dworzańskim Marszałkiem
Województwa Podlaskiego.
• 2009.12.11. Burmistrz i Zastępca Burmistrza spotkali się z Prezesem Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
• 2009.12.15. Po raz trzeci odbyło się spotkanie Burmistrza z Członkiem Rady Ministrów
Panem Michałem Bonim. Kontynuowano rozmowy w sprawie sytuacji w Gminie Łapy.
• 2009.12.16 – 19. Burmistrz wziął udział w wyjeździe studyjnym polskiej delegacji do
Niemiec w ramach projektu „Regionalne możliwości tworzenia dodatkowych dochodów
dla gospodarstw wiejskich poprzez wykorzystanie biomasy. (Gmina Łapy nie ponosiła
kosztów wyjazdu).
• 2009.12.31. Burmistrz wziął udział w spotkaniu z Mieszkańcami na Sylwestrze przed
Domem Kultury w Łapach.
• 2010.01. W Urzędzie Miejskim w Łapach odbyło się spotkanie Burmistrza z Panią Agatą
Ciok, Prezesem ZNTK Łapy.
• 2010.12.04. Burmistrz i Skarbnik w Ośrodku Wspierania Organizacji Pozarządowych w
Białymstoku podpisał wniosek i umowę partnerską projektu Podlaski Ośrodek Wsparcia
Ekonomii Społecznej
• 2010.01.06. Burmistrz spotkał się z Dyrektorem Rozwoju Nowych Inwestycji w TESCO.
Tematem spotkania była rozpoczęta inwestycja w Łapach.
• 2010.01.06. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z hiszpańską firmą Grup UE.
• 2010.01.06. Burmistrz spotkał się z Panią Aliną Sobolewską, Syndykiem masy
upadłościowej ZNTK w Łapach.
• 2010.01.06. Burmistrz uczestniczył w uroczystości z okazji zakończenia programu „Co
warto jeść”, która odbyła się w Przedszkolu nr 1 w Łapach.
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2010.01.07. Burmistrz uczestniczył w walnym zebraniu Klubu „Pogoń”.
2010.01.08. Zespół Szkół w Płonce Kościelnej zorganizował Przegląd Przedstawień
Jasełkowych dla szkół z Gminy Łapy. Przegląd odbył się w Wiejskim Domu Kultury w
Płonce.
2010.01.11. W Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łapach odbyła się
nadzwyczajna XLVII sesja Rady Miejskiej zwołana na wniosek Burmistrza.
2010.01.12. Burmistrz oraz Kierownik Referatu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
spotkali się z Wójtem Turośni Kościelnej w sprawie współpracy.
2010.01.13. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz Kierownik ds. gospodarczych i
administracji w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej spotkali się w Warszawie z
Członkiem Zarządu PKP S.A. Tematem spotkania była budowa podziemnego przejścia
pod peronem przy stacji kolejowej w Łapach.
2010.01.13. W Urzędzie Miejskim odbył się wykład dla studentów Uniwersytetu III
Wieku. Wykład na temat „Dziadkowie i wnukowie” wygłosił ks. Adama Skreczko prof.
dr hab. nauk teologicznych w zakresie teologii małżeństwa i rodziny.
2010.01.13. Burmistrz wziął udział w spotkaniu nauczycieli wychowania fizycznego,
które zostało zorganizowane przez Ośrodek Kultury Fizycznej, a odbyło się w sali Urzędu
Stanu Cywilnego.
2010.01.14. Burmistrz uczestniczył w sesji Rady Powiatu Białostockiego, na której
omawiana była sprawa przekazania Gminie Łapy budynku przychodni przy ul. Piaskowej.
2010.01.14. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Zarządu LEADER.
2010.01.15. Burmistrz wziął udział w „Debacie na rzecz rozwoju społeczności lokalnej w
kontekście ukształtowania zawodowego” w ZSM w Łapach.
2010.01.18. Burmistrz spotkał się z Rektorem Politechniki Białostockiej. Spotkanie
dotyczyło współpracy w zakresie spraw związanych rozwojem przedsiębiorczości w
Gminie Łapy (inkubator przedsiębiorczości, park przemysłowy).
2010.01.18. Odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki
Żywnościowej oraz Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu.
2010.01.19. Burmistrz spotkał się z Rektorem Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w
Białymstoku. Spotkanie dotyczyło współpracy w zakresie spraw związanych rozwojem
przedsiębiorczości w Gminie Łapy (inkubator przedsiębiorczości, park przemysłowy).
2010.01.19. W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Kapituły Nagrody Burmistrza
Łap „Kryształowa Podkowa – Wyróżnienie Roku”.
2010.01.20. Burmistrz i Skarbnik uczestniczyli w posiedzeniu Rady Wierzycieli ZNTK w
Łapach. Spotkanie odbyło się w Sądzie Rejonowym w Białymstoku w XIV Wydziale
Gospodarczym dla Spraw Upadłościowych i Naprawczych.
2010.01.20. Odbyło się posiedzenie Komisji Finansowo-Gospodarczej.

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 125 odpowiedzi.
• Odpowiedzi na pytania, na które burmistrz nie musi odpowiadać osobiście, publikowane są
na stronie internetowej w dziale „Pytania i wnioski” pod redakcją Sekretarza Gminy.
Obecnie dział zawiera 83 odpowiedzi.
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• Na gminnej stronie internetowej w dziale Bibliografia prasowa burmistrz Łap lub inni
przedstawiciele Urzędu Miejskiego bądź jednostek organizacyjnych zamieszczają
informacje (uzupełnienia, komentarze, sprostowania) odnoszące się do opublikowanych
artykułów prasowych lub wyemitowanych materiałów radiowych i telewizyjnych.
Szczegółowe zasady i działania wynikające z prowadzonej przez Urząd Miejski
polityki informacyjnej znajdują się na gminnej stronie internetowej w dziale „Przejrzysta
Gmina” i „Nasza Strona”.
Uwaga końcowa
Obszerność niniejszego sprawozdania służy informowaniu o pracy burmistrza,
kierowanego przez niego Urzędu, jednostek organizacyjnych i całego łapskiego samorządu,
ale także po to, by można było pomóc i podpowiedzieć, zauważyć nieprawidłowości i
niedociągnięcia w działaniu, wskazywać na lepsze rozwiązania, uprzedzać przed
popełnieniem błędów. Taki bowiem jest pełny cel zasady jawności i przejrzystości gminy,
jaki sobie stawiamy: pełna przejrzystość, aby każdy mieszkaniec mógł w pełni poznać
działalność swego samorządu i bez przeszkód w tę działalność się włączyć.
Sprawozdanie to nie rości sobie miana wyczerpującego sprawozdania z pracy
burmistrza i wszystkich struktur gminnych. Jest jedynie materiałem informacyjnym. Zależy
mi jednak, aby obejmowało szeroki zakres działalności samorządu i zawierało jak najwięcej
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.
Pytania i wnioski należy kierować bezpośrednio do burmistrza lub do sekretariatu
burmistrza. Dziękuję także za wskazanie błędów i propozycje tematów, jakie sprawozdanie
mogłoby zawierać.
Sprawozdanie po przedstawieniu go radnym Rady Miejskiej (jako wersji roboczej) i
wprowadzeniu ew. uwag i korekt (w tym poprawek redakcyjnych) jest publikowane na stronie
internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Roman Czepe
burmistrz Łap
Łapy, 22.01.2010 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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