SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 23.01.2009 r. – 27.02.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
I. Zarządzenia
•
•
•
•
•
•
•

•

W sprawie powołania Pełnomocnika ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi
W sprawie harmonogramu dochodów i wydatków.
W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
W sprawie podziału miasta na strefy do ustalenia czynszu najmu za lokale stanowiące
własność lub będące we władaniu Gminy Łapy.
W sprawie powierzenia Pani T. Łapińskiej pełnienie obowiązków stanowiska dyrektora
Gimnazjum nr 1 w Łapach.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki dyrektora Gimnazjum nr 1 w
Łapach Pani Tamarze Łapińskiej.
W sprawie udzielenia pełnomocnictwa pełniącej obowiązki Dyrektora Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach.
W
sprawie
organizacji
i
wykonywania
zadań
obronnych
w 2009 roku.

Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
• Łącznie wydano 15 decyzji w tym:
- 11 decyzji na świadczenia rzeczowe- uchylenie ze względu na bezprzedmiotowość
decyzji- sprzedaż przez właścicieli przedmiotów świadczeń.
- 3 decyzje w sprawie wygaszenia świadczenia rzeczowego lub osobistego na rzecz
uprawnionych organów na ich wniosek.
- 1 decyzję nakładającą świadczenie rzeczowe na rzecz Sił Zbrojnych.
• Zaktualizowano plan akcji kurierskiej, przekazano dane dla jednostek
współorganizujących akcje kurierską.
• Kalendarzowy Plan działania w dziedzinie obronności na 2009 r.
• Plan kontroli z zakresu obronności na 2009 r.
• Wykonano i uzgodniono z Podlaskim Urzędem Wojewódzkim Plan szkoleń z zakresu
obronności na 2009 r.
• Kwalifikacja wojskowa (dawny pobór), aktualizowane są listy osób do kwalifikacji
wojskowej rocznik podstawowy i roczniki starsze, w trakcie są prace aktualizujące dane z
innymi jednostkami administracyjnymi i organami wojska. Prawdopodobny termin
kwalifikacji - kwiecień 2009 (decyzja Wojewody odnośnie terminu rozpoczęcia
kwalifikacji wojskowej wydana zostanie w okresie późniejszym).
Szkolenia
• W lutym pracownicy szkół i zakładów pracy prowadzący sprawy OC i obronności
uczestniczyli w szkoleniu gminnym z dziedziny obrony cywilnej, zarządzania
kryzysowego i obronności.
• W lutym został zorganizowany dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych konkurs
plastyczny na temat ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń cywilizacyjnych,
rozstrzygnięcie konkursu na szczeblu gminy nastąpi do końca lutego.
Z zakresu logistyki OC
• Uruchomiono centralę do sterowania Systemem Wczesnego Ostrzegania i Alarmowania z
Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, która obecnie jest testowana wspólnie z Podlaskim
Urzędem Wojewódzkim.

•

Przekazano do uzgodnienia z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego
wykazy sprzętu OC użyczonego ze stanu Wojewody z zasobów Skarbu Państwa.
Z zakresu ochrony ppoż.
• Odbyły się 3 zebrania sprawozdawcze w OSP Uhowo , OSP Bokiny i OSP Płonka
Kościelna oraz Łapy-Dębowina.
• Z przyczyn organizacyjnych leżących po stronie OSP nie odbyły się zebrania
w OSP Daniłowo Duże i OSP Łupianka Stara, zostaną one przeprowadzone w terminie
późniejszym.
• W Płonce Kościelnej przekazano jednostce OSP do eksploatacji samochód pożarniczy
Jelcz 005.
• Dla OSP Łapy uroczyście przekazano karosowany samochód pożarniczy (uroczystość
poprzedzono Mszą Św. i poświęceniem sprzętu).
• OSP Łapy-Dębowina w dużej części samodzielnie dokonała remontu samochodu STAR
A-29,wprowadzenie do podziału nastąpi w okresie po ustąpieniu mrozów (jednostka nie
dysponuje ogrzewanym garażem).
• OSP Łapy-Dębowina, OSP Uhowo i OSP Łapy wystąpiły do Zarządu Wojewódzkiego
Związku OSP RP o dofinansowanie zakupów na potrzeby ochrony pożarowej (odzieży
specjalnej, wyposażenia i sprzętu).
• Sporządzono i przekazano zbiorcze informacje dla KM PSP w Białymstoku odnośnie
stanu posiadania sprzętu ratunkowego w jednostkach OSP ujętych w KSRG.
• Zostało oddane centrum kształcenia na odległość zorganizowane w Uhowie
współdziałaniu z jednostką OSP.
Biblioteka Publiczna
Zbiory
• W styczniu 2009 roku Oddział dla Dzieci za aktywne uczestnictwo w akcji „VII
Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom” otrzymał z Fundacji ABCXXXI Cała Polska
Czyta Dzieciom 23 książki na kwotę 344, 77 zł. Zostały one zaewidencjonowane i
opracowane formalnie i rzeczowo. Na nagrody dla uczestników imprez i konkursów
czytelniczych pozyskano 5 egz. albumu pt. ”Najpiękniejsze polskie parki narodowe” od
Sławomira Muskały z Klubu Miłośników Książki (Tychy) oraz 11 książek o różnej
tematyce z Przedsiębiorstwa „Dom Książki”(Białystok).
Czytelnicy
• Zarejestrowano 1152 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziło 4290 osób. Wypożyczono do domu 8189 vol. Udostępniono na
miejscu 725 książek. Wypożyczono 378 czasopism, 57 egz. zbiorów specjalnych i 11
czasopism oprawnych do domu. Z 1379 czasopism, 55 egz. czasopism oprawnych i 7 egz.
zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali na miejscu. Funkcjonowały 2 Punkty Książki
Mówionej. Ze stanowisk internetowych skorzystało 628 osób. Udzielono 2443 informacji,
w tym: 1455 informacji bibliotecznych, 187 informacji bibliograficznych, 564 informacji
rzeczowych, 147 informacji tekstowych, 90 informacji elektronicznych.
Prace popularyzacyjne
• Przygotowano i urządzono:13 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 4
fotogazetki, 5 gazetek, 1 konkurs, 2 głośne czytanie, 8 spotkań z uczestnikami 2 kół
bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Daniłowie. W styczniu odbyły się 2 spotkania ph.
„Przedszkolak w bibliotece”.
• 15.01. - „140 rocznica urodzin Stanisława Wyspiańskiego”- duża wystawa.
• 15.01.- wycieczka uczniów koła historycznego ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach pt.
„Historia i zabytki Łap i okolic”.
• 27-29.01- odbyły się „Ferie w bibliotece”, w których wzięły udział 32 osoby. W czasie
ferii czytano dzieciom bajki i baśnie.
Dyskusyjny Klub Książki
• 06.01.- odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.
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22.01. – spotkanie DKK (FB Uhowo).
29.01.- odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką A. Dorotkiewicz – „Dla
mnie to samo”.
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu (jedno
spotkanie 7 osób + wolontariusze+ prac. biblioteki.
Lekcje z przedsiębiorczości
• 20.01.2009 r. - zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” z
właścicielem sklepu ogrodniczego „Sosenka” Panem Andrzejem Antoszczukiem dla
uczniów klas drugich z I Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół Mechanicznych w
Łapach (uczestniczyło 56 osób).
Inne prace.
• Sprawozdania cyfrowe i opisowe z rozwoju czytelnictwa w gminie Łapy za 2008 rok.
• Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego przyznał dotację w kwocie 2500 zł z
oferty dotyczącej edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży pn. „Tradycje i zwyczaje Ziemi
Łapskiej” złożonej w grudniu 2008 roku.
• Rozpoczęły się działania związane z realizacją projektu „Walory środowiska naszą
szansą”. Odbyły się 4 spotkania młodzieży biorącej udział w projekcie.
Budownictwo
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 106530B w Bokinach.
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 106576B Gąsówka Stara – Daniłowo Duże.
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 106441B – ul. Sienkiewicza w Łapach.
• Wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na
przebudowie drogi gminnej nr 106575B w Łapach-Szołajdach.
• W wyniku powtórnie przeprowadzonego postępowania wydano decyzję o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie drogi
gminnej nr 106576B – ul. Mickiewicza w Uhowie.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem trzech niżej wymienionych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, obejmujących:
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i
Łapy-Dębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy (pomiędzy cukrownią a w/w
wsiami) na cele przemysłowo-gospodarcze, usługowe i mieszkalne,
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Uhowo wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 682, na cele przemysłowo-gospodarcze i usługowe,
- 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.
• Na wniosek „BIO-ENERGIA ESP” z Gdyni - Biuro w Warszawie określono niezbędne
działania konieczne do złożenia wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie kompleksu
energetyczno-biopaliwowego na terenie cukrowni Łapy, składającego się z linii do
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produkcji biopaliw i elektrociepłowni biometanowej, wykorzystującej substraty
pochodzące z produkcji biopaliw oraz lokalnej produkcji rolno-spożywczej.
Biuro Rady
• Zwołanie, przygotowanie materiałów i obsługa posiedzenia wspólnego komisji: Rolnictwa
Leśnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu oraz
Komisji Finansowo-Gospodarczej jakie odbyło się 21 stycznia 2009 r.
• Sporządzenie protokołu z ww. posiedzenia komisji.
• Przygotowanie i obsługa sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 23 stycznia 2009 r.
• Zawiadomienie sołtysów, dyrektorów jednostek gminnych, lokalnej prasy o terminie i
porządku obrad sesji.
• Przesłanie podjętych 13 uchwał do Wydziału Nadzoru i Kontroli Podlaskiego Urzędu
Wojewódzkiego i do publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, a
uchwał finansowych do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Białymstoku.
• Przekazanie do poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek
gminnych uchwał, które ich dotyczyły.
• Zwołanie i przygotowanie posiedzenia Komisji Rewizyjnej dn. 30 stycznia 2009 r. w
sprawie skarg:
1) skargi p. Haliny Dworakowskiej dotyczącej płatności podatku,
2) skargi p.p. Pawluczuków, Zajkowskich i Klewinowskich w sprawie nieruchomości
pod „Biedronką” (sprzeciwiających się sprzedaży gruntu pod Biedronką w przetargu
nieograniczonym).
• Przygotowanie materiałów na posiedzenie komisji oraz sesję Rady Miejskiej planowaną
na dzień 27 lutego 2009 r.
• Załatwianie spraw bieżących wpływających do Biura Rady Miejskiej.
Dom Kultury w Łapach
• 25 stycznia o godz. 18.00 w sali Domu Kultury w Łapach odbył się koncert pieśni Bułata
Okudżawy „Miłość, wiara, nadzieja”.
• 26 stycznia – 7 lutego – Ferie zimowe. Co roku Dom Kultury w Łapach oferuje dzieciom
możliwość spędzenia ferii zimowych w sposób aktywny. Ferie w DK trwały dwa
tygodnie. Poza wyżej wymienionymi zajęciami dzieci miały szereg innych atrakcji.
Wśród nich były wyjazdy na basen czy na przedstawienie do Teatru Lalek w
Białymstoku. Jedną z atrakcji były też projekcje filmowe w łapskim kinie, na które
przyjść mogli nie tylko uczestnicy ferii w DK. Dzieci biorące udział w feriach to
uczniowie szkół podstawowych podzieleni na dwie grup, dzieci z klas I-III i druga grupa
to dzieci z klas. IV i VI szkoły podstawowej. Zainteresowanie feriami w Domu Kultury z
roku na rok rośnie. W bieżącym roku liczba chętnych do uczestnictwa na zajęcia
przekroczyła oczekiwania pracowników - chętnych było więcej niż DK jest w stanie
pomieścić.
• 7 lutego w sali Domu Kultury w Łapach odbył się turniej w szachach i warcabach
zorganizowany przez Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach.
• 14 lutego o godz. 19.00 w sali kina Domu Kultury w Łapach odbył się bluesowy koncert
walentynkowy. Lester Kidson był tą bluesową gwiazdą.
• 22 lutego w godz. 10.00 do 13.00 w sali Domu Kultury w Łapach odbył się turniej
scrabble „II Mistrzostwa Łap”.
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Urodzenia - 15, zgony - 27, małżeństwa - 7, pobyty czasowe - 22, zameldowanie na pobyt
stały - 10, przemeldowania - 24, wymeldowania - 11, nadanie numeru PESEL - 18,
udzielonych informacji - 95, decyzje o wymeldowaniu - 1.
• Inne - 1370 (poprawianie aktów urodzeń, adresów stałych, aktów stanu cywilnego,
nazwisk, rejestracja pobytu czasowego poza LBD, uzupełnianie adresów czasowych i
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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 osobiste
• złożonych wniosków - 109, wydanych dowodów - 148, przyjętych dowodów - 46,
anulowanych dowodów - 114, wydano kopert dowodowych - 18, założono kopert
dowodowych - 43, otrzymano kopert dowodowych - 9, udzielonych informacji - 23,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 11, sprawdzonych kopert
dowodowych - 70.
Gospodarka finansowo-budżetowa
Za okres 23.01.2009 r. - 27.02.2009 r.
W zakresie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego (miasto i gmina).
• Wycofano 1 tytuł wykonawczy z powodu opłacenia zaległości podatkowej.
• Skierowano do urzędu skarbowego 102 tytuły wykonawcze dot. zaległości podatkowych
roku 2008.
• Wysłano 4 upomnienia.
• Wydano 3 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach.
• Wprowadzono 98 zmian geodezyjnych.
• Wydano 75 zaświadczeń o stanie majątkowym.
• Wydano 1 decyzję w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym z tytułu kupna gruntów.
• Wydano 2 decyzje zmieniające (przypis, odpis).
• Wysłano 76 wezwań dotyczących złożenia informacji w sprawie podatku od
nieruchomości.
• Udzielono 7 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS, ZUS.
• Wydrukowano kwitariusze przychodowe na I ratę podatku w roku 2009 dla 25 sołectw.
• Wysłano 25 wniosków dotyczących wypełnienia przez osoby fizyczne informacji w
sprawie podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości.
• Wydano 2 postanowienia odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano 1 decyzję w sprawie umorzenia łącznego zobowiązania pieniężnego.
• Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej.
• Wydano 3 postanowienia w sprawie zarachowania na poczet zaległości podatkowych.
• Wydano 1 postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania.
• Wydano 1 decyzję w sprawie odroczenia terminu płatności podatku od nieruchomości
(osoby prawne).
• Przyjęto dwie korekty deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wysłano 2 postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości
osób prawnych.
W zakresie podatku od środków transportowych.
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego.
• Przyjęto i wprowadzono do ewidencji deklaracje dot. podatku od środków transportowych
osób fizycznych i prawnych oraz dokonano wymiaru podatku na 2009 rok.
• Wystawiono i wysłano 80 wezwań do złożenia deklaracji DT-1 i dokonania wpłaty I raty
podatku od środków transportowych.
W zakresie rachunkowości budżetowej.
• Dokonano bieżącego księgowania operacji za styczeń 2009 r. oraz uzgodniono
klasyfikacje i konta księgowe.
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Dokonano stosownych księgowań do roku 2008 celem uporządkowania ksiąg
rachunkowych i przygotowania ich do zamknięcia.
Wystawiono faktury VAT za miesiąc I.2009 r. dotyczące sprzedawanych usług.
Sporządzono deklarację VAT-7 za miesiąc I.2009 r.
Sporządzono sprawozdania roczne za 2008 r. (Rb 28-S, Rb 27-S, Rb-N, Rb-UN, Rb-Z,
Rb-UZ, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-30, Rb-33, Rb-34) i terminowo
przekazano do stosownych instytucji.
Przygotowano dokumentację związaną ze spłatami rat kredytów i pożyczek oraz odsetek.
Przygotowano zaświadczenia Rp-7.
Dokonano zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych nowozatrudnionych osób oraz
aktualizacji danych.
Rozliczono podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki ZUS.
Sporządzono listy wypłat: pracownikom Urzędu, radnym, sołtysom, pracownikom
zatrudnionym na pracach społecznie użytecznych i robotach publicznych oraz
przygotowano wypłaty ryczałtów samochodowych.
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:
• Równanie nawierzchni dróg gruntowych, 8 godzin.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych:
• Wykonano remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 8,5 m2. Wartość – 1506,97 zł.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg.
• Została zawarta umowa na dostawę oznakowania pionowego – GIERA Znaki Drogowe,
11-042 Jonkowo k. Olsztyna, ul. Lipowa 49a.
Budowle drogowe (mosty, przepusty).
• Wybrano wykonawcę na wykonanie remontu mostku w Łupiance Starej – BUDREXKOBI Sp. z o.o. ul. Kombatantów 4, 15-110 Białystok. Wartość ofertowa - 54 025,00 zł.
Umowa wysłana do podpisu przez wykonawcę.
• Wybrano wykonawcę na wykonanie przeglądów mostowych w gminie Łapy – Bartosz
Filimoniuk, ul. Zachodnia 14a/54, 11-548 Białystok. Wartość umowy – 2600,0 zł.
Umowa została zawarta.
Oświetlenie uliczne.
• Została podpisana umowa na wykonanie dokumentacji technicznych na budowę nowych
linii oświetleniowych w ulicy Konopnickiej, 3-go Maja, na osiedlu „cukrowniczym”, na
drodze wojewódzkiej z Płonki Kościelnej do Płonki-Strumianki i w Łapach-Dębowinie na
odcinku od wsi do drogi do cukrowni. Wartość umowy – 25 000,0 zł.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na montaż dodatkowych punktów świetlnych w
ulicach: Śliska, Kazimierza Kamieńskiego Huzara, Warszawskiej, Krańcowej, w ŁapachŁynkach, w Łapach-Kołpakach i w Gąsówce Starej.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie przebudowy szafek
oświetleniowych, pomiarowo-sterowniczych – 13 sztuk.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wymianę słupów oświetleniowych na trasie
Łapy - Łapy-Dębowina (18 sztuk).
II. Inwestycje
• Zlecono budowę sieci wodociągowej, celem wykonania spinki wodociągów
w ul. Spółdzielczej i ul. Leśnikowskiej w Łapach. Wykonawcą robót jest Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Dokonano odbioru częściowego sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 o długości
114,0 m w ul. Lenartowicza w Łapach. Wartość wykonanych prac budowlano
montażowych wyniosła 23 246,71 zł brutto. Trwa budowa sieci wodociągowej w pasie
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drogi gminnej ul. Lenartowicza po działkach o nr geodez. 198/7, 201/5, 195/1.
Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 1 przyłącza do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 3 przyłączy do sieci wodociągowej w mieście Łapy.
• Trwa postępowanie - zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cmentarnej oraz na opracowanie
dokumentacji projektowej na spinkę sieci wodociągowej pomiędzy miejscowościami
Łapy-Pluśniaki i Łapy-Dębowina.
• Sporządzono roczne sprawozdania z realizacji inwestycji oraz eksploatacji sieci
wodociągowych i kanalizacyjnych.
• Trwa postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Uhowie, gm. Łapy.
• Zakończono remont dachu na Wiejskim Domu Kultury we wsi Gąsówka-Skwarki.
• Przygotowano wystąpienie do Marszałka Województwa Podlaskiego w sprawie
lokalizacji pomnika „Krzyża Sybiraka” w pasie drogowym drogi wojewódzkiej ul.
Mostowej w Łapach.
• Przygotowano zaproszenie na „Opracowanie dokumentacji na przebudowę budynku
trzykondygnacyjnego o powierzchni zabudowy ok. 500 m² przy ul. Głównej 50 w Łapach
dla potrzeb Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach”.
• Współpracowano z WKZ i Parafią w Uhowie w sprawie remontu bramy kościelnej przy
ul. Kościelnej (etap uzgodnień).
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
• W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku znak WF.III.053/2009 z dnia 3 lutego 2009 r. ponownie
przeanalizowano i przeliczono gminny wniosek na dofinansowanie działań polegających
na usunięciu i unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest.
• Przeprowadzono na terenie gminy inwentaryzację pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów.
• Opracowane zostało Zarządzenie Burmistrza Łap w sprawie wymagań, jakie powinni
spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie odbioru
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i opróżniania zbiorników
bezodpływowych.
• Wydanie decyzji zezwalającej na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości dla Firmy Mobilna Obsługa Przedsiębiorstw.
• Prowadzenie rozmów z biurami projektowymi w sprawie opracowania dokumentacji
niezbędnej do zmiany pozwolenia na budowę oraz pozwolenia zintegrowanego
dotyczącego zwiększenia warstwy nasypowej na gminnym składowisku odpadów.
• Zatwierdzone zostały 3 programy gospodarki odpadami wytwarzanymi na terenie Powiatu
Białostockiego.
• Wydanie 4 pozwoleń na wycinkę drzew na terenie gminy Łapy.
IV Środki unijne i zewnętrzne
• Pomoc w koordynacji projektu „Znam, wiem, potrafię - podniesienie jakości oświaty na
terenie Gminy Łapy” (PO KL). Systematycznie odbywają się spotkania z koordynatorem
projektu i asystentami koordynatora. Burmistrz wystąpił do Instytucji Wdrażającej z
prośbą o zmianę wydatków i umożliwienie zakupu dodatkowych materiałów
dydaktycznych. BOSS na bieżąco zajmuje się koordynacją projektu i rozliczeniem
projektu.
• Pomoc w koordynacji projektu „Otwarte drzwi” (PO KL). Miała miejsce wizytacja w
trzech z sześciu prowadzonych punktów przedszkolnych. W związku z powstałymi
oszczędnościami Burmistrz wystąpił do Instytucji Wdrażającej z prośbą o
zagospodarowanie ich na zakup zabawek i pomocy dydaktycznych dla dzieci w punktach
przedszkolnych (na kwotę około 9 tys. zł).
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Złożony został wniosek w ramach Stowarzyszenia N.A.R.E.W. do programu Leader na
kwotę 10 131 784,00.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego wraz z załącznikami dla
projektu „Termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie SGGN”, w
ramach którego Gmina Łapy zgłosiła do dofinansowania 12 obiektów na łączną kwotę
około 8 mln zł. Odbyło się spotkanie z Zarządem w sprawie ustalenie szczegółów
współpracy oraz spotkanie skarbników i osób odpowiedzialnych merytorycznie za projekt
w celu ustalenie zasad finansowania i formy współpracy. Projekt zostanie złożony do
NFOŚiGW do 6 marca 2009 r.
• Trwają prace związane z dostosowaniem dokumentacji do wymogów unijnych, w
szczególności w zakresie oceny oddziaływania na środowisko w ramach projektów z
zakresu infrastruktury drogowej. Gmina Łapy do 20 marca 2009 r. dostarczy
zaktualizowaną dokumentację techniczną.
• Trwają prace związane z przygotowanie wniosku o dofinansowanie zakupu sprzętu
komputerowego dla osób korzystających z opieki społecznej w ramach Programu
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu”.
• Wojewoda odpowiedział na złożony przez Burmistrza Łap protest od wyników oceny
merytorycznej (zgodności z kryteriami wyboru projektów) inwestycji pn. „Budowa krytej
pływalni z infrastrukturą towarzyszącą w Łapach” do Wojewody Podlaskiego za
pośrednictwem
Instytucji
Wdrażającej
(Departamentu
RPO
WP
Urzędu
Marszałkowskiego). W zakresie 4 kryteriów protest został rozpatrzony pozytywnie.
Oczekujemy na posiedzenie Komisji Oceny Projektów, która zajmie się rozpatrzeniem
projektów, które zostały skierowane do ponownej oceny.
• Burmistrz Łap złożył protest od oceny merytorycznej projektu „Budowa boisk
wielofunkcyjnych przy SP nr 2 w Łapach – I etap” zgłoszonego do dofinansowania w
ramach RPO WP 2007-2013.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie II edycji projektu
dotyczącego funkcjonowania punktów przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX, działanie 9.1.1.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie II edycji zajęć
pozalekcyjnych, zaplanowanych na rok szkolny 2009/2010, który zostanie zgłoszony w
terminie do 31 marca 2009 r. do dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki, Oś priorytetowa IX, działanie 9.1.2.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie dożynek gminnych
wraz z komponentem szkoleniowym, który zostanie złożony w ramach konkursu z
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz
aktywnej integracji.
• Trwają prace związane z opracowaniem wniosku o dofinansowanie szkoleń z zakresu
przedsiębiorczości z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Działanie 6.3 Inicjatywy
lokalne na rzecz podnoszenia poziomu aktywności zawodowej na obszarach wiejskich.
Pierwsza edycja cieszyła się znacznym zainteresowaniem.
• Trwają prace związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej w ramach Programu
Rozwoju Obszarów Wiejskich Działanie „Odnowa i rozwój wsi”, w ramach którego
zostanie złożony w niosek o dofinansowanie remontu i zakupu wyposażenia 9 obiektów
(świetlic i Wiejskich Domów Kultury) na terenie Gminy Łapy. Wniosek złożony zostanie
w terminie do 31 marca 2009 r.
• Trwają prace związane z opracowaniem projektu technicznego i wniosku o
dofinansowanie budowy boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Łapach,
który zostanie zgłoszony do dofinansowania w ramach „Programu Budowu boisk
wielofunkcyjnych ogólnodostępnych dla dzieci i młodzieży” z Ministerstwa Sportu i
Turystyki.
V Inna działalność
Mieszkalnictwo
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W dniu 17. 02. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty mieszkaniowej z budynku przy ul.
Armii Krajowej 1, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 oraz przyjęto
plan gospodarczy na rok 2009 r.
• Zlecono administratorowi odcięcie ciepłej wody w jednym z mieszkań – na prośbę
najemcy.
• Zawarto porozumienia z dwojgiem najemców lokali komunalnych (po uprzednim
uzyskaniu przez nich zgody burmistrza) na wykonanie na ich koszt instalacji centralnego
ogrzewania i/lub centralnej ciepłej wody, wewnątrz zajmowanych przez nich mieszkań.
• Przygotowano krótką informacje – ulotkę przedstawiająca warunki ubiegania się o
przyznanie dodatku mieszkaniowego.
• Odmówiono dwóm najemcom lokali komunalnych zamiany mieszkań.
• Trwają prace nad rozwiązaniem problemu braku lokali socjalnych, na terenie gminy.
• Prowadzone są prace w celu rozwiązania problemów oraz uregulowania spraw
własnościowych i technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku socjalnokomunalnego znajdującego się przy ul. Cmentarnej 16 w Łapach i dalszą możliwością
zagospodarowania terenu wokół niego. Zebrano wnioski i opinie w tym temacie
mieszkańców tego budynku.
Utrzymanie czystości i porządku
• Prowadzone jest ustne upominanie mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
• Trwa ciągłe monitorowanie stanu przejezdności dróg gminnych i przekazywanie tych
informacji do Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego.
• Prowadzona jest ciągła koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg gminnych –
wydawane są dyspozycje co do odśnieżania.
• Prowadzony jest codzienny monitoring i zapisy stanu pogody.
• Wykonany został demontaż świątecznych dekoracji świetlnych i złożenie ich w
magazynie.
• Trwa planowanie prac związanych z estetyką miasta oraz pielęgnacją zieleni w okresie
letnim.
• Przygotowano projekt zagospodarowania jednego ze skwerów na terenie miasta.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniu 02.02.2008 zawarto umowę adopcyjną psa odłowionego na terenie Gminy Łapy.
• W dniu 09.02.2008 cztery psy odłowione na terenie gminy Łapy zostały umieszczone w
schronisku.
• Poddano eutanazji ślepy miot szczeniąt, który urodził się w MTPZ.
• Prowadzone są prace mające na celu zwiększenie ściągalności opłaty z tytułu posiadania
psa.
• Przygotowano i opublikowano (na stronie internetowej) informację dla mieszkańców
odnośnie działań podejmowanych w związku z bezpańskimi zwierzętami.
Cmentarze i grobownictwo
• Trwa opracowywanie koncepcji budowy właściwego zaplecza techniczno-socjalnego na
potrzeby cmentarza komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach.
• Rozpoczęto tworzenie kart ewidencyjnych grobów wojennych.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i
wewnętrznych
• Wydano 2 decyzje dotyczącą lokalizacji urządzeń obcych.
• Wydano 3 zgody na lokalizację zjazdu z drogi publicznej.
• Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
Bieżąca kontrola dróg
• Przeprowadzono comiesięczne przeglądy dróg na terenie miasta.
Inne
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Sporządzono sprawozdanie z realizacji Inwestycji w zakresie dróg gminnych na
obszarach wiejskich za 2008 rok dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Podlaskiego w Białymstoku.
•
Wystąpiono do Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku w sprawie
wprowadzenia nowego oznakowania ułatwiającego wyjazd OSP w Płonce Kościelnej i w
Uhowie.
•
Przeprowadzono wizję w terenie dotyczącą oznakowania wyjazdów pojazdów straży
pożarnej w składzie przedstawiciela Komendanta Wojewódzkiego Policji, PZDW w
Białymstoku, Departamentu Infrastruktury i Ochrony Środowiska Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku oraz pracowników Urzędu Miejskiego Łapach.
•
Wystąpiono do Zarządu Powiatu Białostockiego w sprawie utwardzenia drogi
powiatowej nr 1529B Płonka Kościelna - Płonka-Matyski.
•
Wystąpiono do PKP PLK SA w sprawie stanu zaawansowania prac planistycznych
dotyczących przebiegu wiaduktu kolejowego (tunelu drogowego) w linii E75.
Inwestycje drogowe
• Współpraca z Pracownią Projektową DARPOL, Gawrych Ruda 86, 16-402 Suwałki w
sprawie: „Opracowania dokumentacji projektowej – projektu budowlanego dotyczącego
przebudowy drogi gminnej nr 106441B – ul. Sienkiewicza w Łapach, w zakresie budowy
nawierzchni jezdni z wcinką w pas drogi powiatowej Nr 2352B – ul. Żwirki i Wigury oraz
do skrzyżowania z ul. Grzybową w Łapach.
• Wystąpiono do Telekomunikacji Polskiej SA o wydanie warunków technicznych na
przełożenie kabla telefonicznego przy przebudowie drogi gminnej nr 106575B w ŁapachSzołajdach.
• Odbyło się spotkanie z projektantem i pełnomocnikiem Przedsiębiorstwa Prywatnego
Dariusz Pindur w sprawie remontu drogi od projektowanego obiektu handlowousługowego do drogi wojewódzkiej nr 682.
• Podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Geodezyjno-Kartograficznych
„MERIDAN” J. Kurzynka, A. Żegarska s.c. 15-005 Białystok, ul. Sienkiewicza 82 lok.
502 na opracowanie mapy zasadniczej do celów projektowych ciągu dróg gminnych od
drogi wojewódzkiej Nr 681 w Łapach-Łynkach do drogi powiatowej nr 106558B w
Łapach.
• Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140 m od ul. gen. Wł.
Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej oraz ul. Krzywej
na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego”.
• Wysłano zapytanie ofertowe dotyczące „Opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej budowy ul. Nowej na odcinku od ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z
przebudową na odcinku od ul. Jaworowej do ul. Piaskowej”.
Gospodarka nieruchomościami
• Wydano 2 decyzje zatwierdzające podziały nieruchomości.
• Za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łapy wystawiono 48 faktur na
kwotę netto 39 786 zł.
• Zawarto 2 umowy dzierżawy na teren przejęty od PKP ( umowa z PKS i Biacomexem),
oraz wznowiono 12 umów najmu na lokale w budynku przy ul. Głównej 8.
• Zgodnie z zarządzeniem wewnętrznym Burmistrza Łap nr 25/07 z dnia 12 czerwca 2007
roku dotyczącym regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość
wyrażona w złotych nie przekracza równowartości kwoty 14 000 EURO przeprowadzono
2 postępowania w celu wyłonienia wykonawcy robót geodezyjnych oraz rzeczoznawcy
majątkowego do wycen nieruchomości. Wybrano wykonawcę robót geodezyjnych oraz
rzeczoznawcę majątkowego do szacowania nieruchomości. Głównym kryterium wyboru
była cena brutto. Przygotowano i podpisano umowy z wyłonionymi wykonawcami.
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Rozpoczęto prace przygotowawcze do wszczęcia postępowania administracyjnego w
sprawie naliczenia opłaty adiacenckiej dla właścicieli nieruchomości położonych przy
ulicy Krańcowej, Śliskiej, Średniej, Sosonowej, B. Prusa, Nikifora Letniej i K.
Kamieńskiego „Huzara”.
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w trybie przetargu
nieograniczonego obejmujący działkę nr 1350/27 o pow. 0,0066 ha położoną przy ulicy
Głównej oraz grunt o pow. 0,0020 ha stanowiący część działki nr 1356 położony na
Placu Niepodległości. Nieruchomości mogą być przekazane do dzierżawy na okres 15 lat
pod warunkiem, że potencjalni dzierżawcy wzniosą tymczasowe budynki handlowe,
których konstrukcja i wygląd architektoniczny będzie zaakceptowany przez Gminę.
Do wszystkich użytkowników wieczystych (450 użytkowników) wysłano pismo
przypominające, że do 31 marca należy wpłacić do kasy Urzędu tzw. opłatę roczną za
użytkowanie wieczyste gruntu.
W stosunku do 5 nieruchomości wydano decyzje o przekształceniu prawa użytkowania
wieczystego w prawo własności. W 4 przypadkach zastosowano zgodnie z ustawą
bonifikatę w wysokości 90%, jeden przypadek - 50%.
Wydano 5 decyzji o obniżeniu o 50% opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.
W dniu 18 lutego 2009 roku zawarto akt notarialny na sprzedaż działek nr 516/2 i 516/4
położonych w Łapach przy ul. Matejki 4.
Do Wojewody Podlaskiego skierowano wniosek o wydanie decyzji komunalizacyjnej
dotyczącej działek nr 386/1 i 386/2 o łącznej pow. 0,18 ha położonych w Wólce
Waniewskiej. Działki te na wniosek Gminy Łapy zostały nabyte przez Skarb Państwa w
drodze zasiedzenia.
Wystawiono 49 faktur dla dzierżawców użytkujących grunty gminne (opłata roczna).
Wysłano 15 przypomnień osobom dzierżawiącym grunt na cele rolne.
Z Radą Sołecka wsi Łupianka Stara zawarto na okres 3 lat umowę na użyczenie
zabudowanej nieruchomości położonej w Łupiance Starej o pow. 0,16 ha. Na
nieruchomości znajduje się budynek użytkowany przez OSP i Świetlica Wiejska.
Podpisano protokół uzgodnień na rozwiązanie wieczystego użytkowania Spółdzielni
Mieszkaniowej „Kolejarz” w Łapach do nieruchomości położonej w Łapach przy ul.
Polnej oznaczonej numerem 1263/38 o pow. 0,0361 ha. Nieruchomość przeznaczona jest
na uzupełnienie działki przyległej użytkowanej przez ZEC (kotłownia miejska).
Sporządzono
protokół uzgodnień z rokowań
w sprawie sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej „Kolejarz” działek oznaczonych
numerami 1938/7 o pow. 0,3463 ha i 1938/4 o pow. 0,0478 ha położonych w łapach przy
ul. Głównej zabudowanych budynkiem mieszkaniowym wielorodzinnym z
zastosowaniem 99% bonifikaty.
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydziału Ksiąg Wieczystych wysłano 3
wnioski o wpis. Wnioski te obejmują 24 działki.
Prowadzone jest do pięciu nieruchomości postępowanie administracyjne w sprawie
przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
W dniu 23 stycznia 2009 roku zawarto ze Skarbem Państwa akt notarialny dotyczący
zamiany działek. Gmina przekazała nieruchomość nr 1106/1 o pow. 0,0350 ha, która
przeznaczona jest na powiększenie terenu Komisariatu Policji w Łapach, Skarb Państwa
przekazał Gminie działkę nr 1101/1 o pow. 0,0074 ha – działka umożliwia lepszy dojazd
do działek sąsiednich.
Z rodziną Maleszków podpisano protokół uzgodnień w sprawie nabycia nakładów
znajdujących się na działce 1106/1. Nakłady oszacowano na kwotę 19250 zł.
Na sesję Rady Miejskiej przygotowano 2 projekty uchwał w sprawie przeznaczenia do
dzierżawy na okres 15 lat działki nr 1350/27 i gruntu o pow. 0,0020 ha położonego na
Placu Niepodległości w Łapach.
Do właścicieli nieruchomości położonych we wsi Łapy-Szołajdy skierowano pisma z
propozycją wykupienia ich przez Gminę Łapy. Grunty te w przyszłości będą terenami
inwestycyjnymi.
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Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 01.01.2009 do 23.02.2009 r.
• Zarejestrowano 35 nowych podmiotów gospodarczych.
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 69 przedsiębiorcom.
• Wydano 14 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 35 przedsiębiorcom.
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 19
przedsiębiorców.
• Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 6 przedsiębiorców.
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 35 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej.
• Wydano 1 decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej.
• Naliczono opłatę, I ratę, za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w
2009 r., na podstawie złożonych przez przedsiębiorców oświadczeń o wartości sprzedaży
napojów alkoholowych w 2008 roku dla 70 punktów sprzedaży.
• Wydano 50 zaświadczeń potwierdzających wniesienie stosownych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w celu przedłożenia ich przedsiębiorcom
zaopatrującym punkty sprzedaży w napoje alkoholowe.
• Zaewidencjonowano wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2009 r. – I rata w wysokości 78.250 zł.
• W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości, współpracującego z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego udzielane są podstawowe informacje na temat podjęcia własnej
działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, dostępnych środkach finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacjach dla małych i średnich firm z funduszy
unijnych w latach 2007-2013.
• Przedsiębiorcy rejestrujący własną działalność gospodarczą zaopatrywani są w druki oraz
otrzymują pomoc w zakresie prawidłowego ich wypełnienia.
• 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 14 nowych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w ramach
przedłużenia zezwoleń w 8 punktach sprzedaży oraz 1 zezwolenie na sprzedaż napojów
alkoholowych w nowym punkcie sprzedaży (pizzeria).
• Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli 11
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności sprzedaży napojów
alkoholowych z posiadanym zezwoleniem, w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień
w ww. zakresie.
• Wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie wydania zezwoleń na sprzedaż
napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu/piwo/ oraz od 4,5% do 18%
alkoholu do spożycia w miejscu sprzedaży w 3 punktach sprzedaży na terenie miasta
Łapy.
Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Przygotowano dokumenty OT dla nowo zakupionego sprzętu.
• Przyjęto do Archiwum Zakładowego 694 jednostki akt niearchiwalnych.
• Udostępniono jedną jednostkę archiwalną.
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Na bieżąco uzupełniano materiały biurowe.
Spisano i przekazana na złom metalowe szafy (3 szt.).
Przeszkolono wstępnie z zakresu BHP i wydano zaświadczenia 2 osobom.
Opracowano analizę stanu warunków pracy w Urzędzie Miejskim za rok 2008.
Koordynowano remont Urzędu Miejskiego (rozpoczęto remont pokoi nr: 6, 7, 209, 210,
211).
Zlecono wymianę instalacji oświetleniowej w holu USC.
Koordynowano prace związane z wyposażeniem pomieszczeń biurowych.
Przeprowadzono rozeznanie rynku i zamówiono nagrody dla Młodzieżowej Rady
Miejskiej na „Konkurs wiedzy o samorządzie”.
Przeprowadzono rozeznanie rynku na dostawę i montaż drzwi aluminiowych.
Na bieżąco zamawiano pieczęcie urzędowe.
Przygotowano sprawozdanie G-02b.
Burmistrz Łap wraz z pracownikami Urzędu uczestniczyli w konsultacjach w sprawie
poszerzenia granic miasta. Poniżej harmonogram spotkań.

Lp.

Data

Miejsce

1.

Łapy-Dębowina

2009-02-15 (niedziela) godz. 14.00

WDK w Łapach-Szołajdach

2.

Łapy-Szołajdy

2009-02-16 (poniedziałek)
godz. 17.00

WDK w Łapach-Szołajdach

3.

Łapy-Łynki

2009-02-17 (wtorek)
godz. 19.00

Dom u p. Sołtys Danuty Gołaszewskiej,
Łapy-Łynki 21

4.

Łapy-Kołpaki

2009-02-17 (wtorek)
godz. 17.00

Dom u p. Sołtys Weroniki Kaczyńskiej,
Łapy-Kołpaki 7

5.

Płonka Kościelna

2009-02-20 (piątek)
godz. 19.00

WDK w Płonce Kościelnej

6.

Gąsówka Stara (kolonia)

2009-02-19 (czwartek)
godz. 18.00

7.

Gąsówka Stara

2009-02-20 (piątek)
godz. 17.00

8.

Uhowo I

2009-02-22 (niedziela)
godz. 15.00

WDK w Uhowie

9.

Uhowo II

2009-02-22 (niedziela)
godz. 19.00

WDK w Uhowie

10.

Łapy – SP Nr 2

2009-02-23 (poniedziałek)
godz. 17.00

SP Nr 2 w Łapach
ul. Piękna 17

11.

Łapy – Dom Kultury

2009-02-24 (wtorek)
godz. 17.00

12.

Łapy – ZS Łapy (Osse)

2009-02-22 (niedziela)
godz. 17.00

Zespół Szkół w Łapach (Osse)
Dom u p. Sołtys Katarzyny Hryc,
Gąsówka Stara 5

Dom Kultury w Łapach, ul. Nowy Rynek
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Zespół Szkół w Łapach (Osse)

Ponadto
•

Burmistrz Łap spotkał się z dyrektorem SPZOZ WSPR, dyrektorem SPZOZ w Łapach
oraz przedstawicielem PSP w celu omówienia możliwości przeniesienie Pogotowia
Ratunkowego w Łapach do budynku PSP przy ul. Płonkowskiej.

•

Burmistrz Łap poparł inicjatywę budowy Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Kurowie,
którego projekt zostanie złożony do dofinansowania w ramach środków ministerialnych.

•

Burmistrz Łap zwrócił się do Dyrektora I LO w Łapach z prośbą o pomoc w
udostępnieniu materiałów do opracowywanej przez p. Piotra Sobieszczaka monografii o
historii Łap.
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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).

•

Instalacja i wdrożenie aplikacji UPUSC dla USC, służąca do przesyłania aktu
małżeństwa, urodzenie, zgonu.

•

Przygotowanie geografii wyborczej w programie do ewidencji ludności na potrzeby
wydruku list do głosowania w sprawie konsultacji dotyczącej poszerzenia granic.
(Skonfigurowano drukarkę igłową na potrzeby tego wydruku).

•

Wydruk nakazów podatkowych (18 000 szt.).

•

Aktualizacja systemu Besti@ (uaktywnienie IV kwartału sprawozdawczego oraz rocznego
sprawozdania).

•

Budowa sieci. Celem funkcjonalnym projektu było przede wszystkim stworzenie
niezawodnej, bezpiecznej, umożliwiającej łatwą, przyszłą rozbudowę, nowoczesnej sieci
komputerowej. Projekt zakładał umiejscowienie okablowania w sufitach podwieszanych
(kabel kat 6 UTP) oraz poprowadzenie części przewodów w kanałach na ścianach. Tam
gdzie to możliwe przewody są ukryte, ale jednocześnie będzie do nich łatwy dostęp w
razie potrzeby rozbudowy. Liczba punktów sieciowych obejmuje 10 aktywnych stanowisk
roboczych (podwójne gniazdo logiczne + telefoniczne).

Urząd Stanu Cywilnego
• Sporządzono aktów stanu cywilnego - 66 : w tym: aktów urodzeń – 28, aktów małżeństw
– 7, aktów zgonu – 31.
• Wydano odpisów aktów stanu cywilnego – 401.
• Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 8, sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych – 14.
• Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 3 par.
•

Udzielono ślubów cywilnych dwóm parom.

•

Naniesiono przypiski na 69 aktach stanu cywilnego.

•

Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych 30 osobom.
Wykonano sprawozdanie miesięczne z ruchu naturalnego ludności do GUS-u w Olsztynie.
Prowadzono korespondencję z Sądami, Policją, PZU, ZUS-m, KRUS-m i innymi
Urzędami Stanu Cywilnego oraz osobami prywatnymi w sprawach: rentowoemerytalnych,
alimentacyjnych,
rozwodowych,
spadkowych,
majątkowych,
paszportowych, zawarcia związku małżeńskiego, przyznania zasiłku rodzinnego, wydania
dowodu osobistego, za granicę – 256.
Prowadzono korespondencję konsularną.

•
•

•

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
• Do dnia 19 lutego 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia
pieniężne:
- zasiłki stałe dla 51 osób na kwotę 17452,81 zł,
- zasiłki okresowe dla 543 rodzin na kwotę 132451,35 zł,
- zasiłki celowe dla 58 rodzin na kwotę 18150,00 zł,
- pomoc w naturze ( paczki żywnościowe ) dla 2 osób na kwotę 55,84 zł
- bony na żywność dla 42 osób na kwotę 42000 zł
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•

-dożywianie dzieci w szkołach – przyznano 531 obiadów dla dzieci w szkołach i
przedszkolach.
Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzystają
32 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, nie mogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
ośrodek wydał decyzje na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Z tej formy
pomocy w miesiącu lutym br. skorzystało 11 osób, które są umieszczone w Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie, oraz 2 osoby, które są umieszczone w Jałówce. Ogólny
koszt za pobyt w domach pomocy w miesiącu styczniu br. wyniósł 17.335,50 zł.
Osoby i rodziny korzystające z pomocy ośrodka mają zapewnione świadczenie w postaci
pracy socjalnej. Praca socjalna polega na poprawie funkcjonowania rodziny w środowisku
społecznym. Prowadzona jest przez pracowników socjalnych z osobami i rodzinami w
celu rozwinięcia i wzmocnienia ich aktywności i samodzielności życiowej. Z tej formy
pomocy skorzystało w miesiącu lutym br. 11 rodzin.
W lutym do ośrodka wpłynęło 270 nowych wniosków o przyznanie pomocy. Do 19
lutego rozpatrzono 253 wnioski i przyznano pomoc po przeprowadzeniu wywiadów
środowiskowych przez pracowników socjalnych. Pozostała część wniosków jest w trakcie
rozpatrywania i przyznawania pomocy.
Oprócz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy ośrodka
realizują inne zadania
- odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 23,
- odpowiedzi na pisma Sądu – 6,
- występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do różnych instytucji –
11,
- odpowiedzi na pisma Policji – 4.
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.
Dział świadczeń rodzinnych w lutym br. wypłacił zasiłki rodzinne na ogólną kwotę
239376,10 zł, zasiłki pielęgnacyjne dla 320 osób na kwotę 48960 zł, świadczenia
pielęgnacyjne z tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 31 osób na kwotę
13020 zł oraz jednorazowe zapomogi łącznie w wysokości 18000 zł.
Zostały wydane decyzje na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym. W lutym
wypłacono 49365 zł.
Do 19 lutego wydano 40 decyzji na dodatki mieszkaniowe, które będą płacone od marca.
Ogółem w tym miesiącu wypłacono świadczenia na ogólną kwotę 49401,56 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej (OKF)
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Sprawy organizacyjne:
• Rozwiązanie za porozumieniem stron umowy o dzieło z trenerem KS Pogoń.
• Przedłużenie, w związku z pozytywną opinią, umowy o pracę z okresu próbnego na stałe,
konserwatorowi urządzeń sportowych zatrudnionemu od 1.11.2008.
• Przygotowania organizacyjne związane z cyklem imprez sportowych i rekreacyjnych dla
dzieci i młodzieży pod hasłem Ferie 2009 na sportowo.
• Zorganizowanie spotkania zarządów Klubu Sportowego Pogoń oraz Stowarzyszenia
Edukacyjno-Sportowego Petrus w sprawie ustalenia zasad współpracy przy naborach
chłopców do piłkarskich drużyn dziecięcych.
• Udział w walnym zebraniu sprawozdawczym Klubu Sportowego Pogoń.
• Przygotowania organizacyjne do wprowadzenia w życie zajęć z samoobrony, halowych
zawodów lekkoatletycznych dla dzieci i młodzieży szkół podstawowych i gimnazjalnych
i halowego turnieju piłki nożnej młodzieżowych drużyn klubowych.
• Otrzymano decyzję ze Starostwa w sprawie nadania nr podwozia zakupionej przyczepki
ciągnikowej.
• Wdrażanie zmian związanych z wprowadzeniem nowych zasad finansowania
stowarzyszeń.
• Otrzymano pozytywną odpowiedź z PUP w Łapach w sprawie wniosku na zatrudnienie
stażysty.
Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe:
• Zorganizowano i przeprowadzono cykl imprez sportowych i rekreacyjnych dla dzieci i
młodzieży pt. Ferie na sportowo 2009, w którym udział wzięło łącznie kilkaset osób
(dokładne sprawozdania w trakcie sporządzania).
• Zorganizowano i przeprowadzono turniej szachowy i warcabowy dla wszystkich – udział
wzięło 45 osób.
• Trwają cyklicznie rozgrywki halowe: piłki nożnej (startuje około 100 osób), koszykówki
mężczyzn (startuje około 80 osób), siatkówki kobiet i mężczyzn (startuje około 70 osób).
• Aktualnie trwają zajęcia:
- aerobiku dla pań (trzy razy w tygodniu, uczestniczy średnio 20 osób),
- halowa piłka nożna (dwa razy w tygodniu, uczestniczy około 20 osób),
- tenisa stołowego dla wszystkich (dwa razy w tygodniu, około 20 osób),
- pływania (raz w tygodniu około 20 osób, wyjazdy do Wysokiego Mazowieckiego),
- szkółka siatkarska dla chłopców i dziewcząt na bazie SP 2 (około 30 osób),
- szkółka siatkarska dla chłopców klas gimnazjalnych oraz starszych na bazie ZSM
(średnio 20),
- szkółka lekkoatletyczna dla wszystkich chętnych na bazie UKS Olimp przy I LO i PG1
średnio do 20 osób,
- zajęcia z siatkówki kobiet na bazie I LO (12-14 osób),
- zajęcia dla osób niepełnosprawnych na bazie SP1 (prowadzi DPS),
- wyjazdy na pływalnię dla osób niepełnosprawnych (całkowity koszt wyjazdów
pokrywa OKF).
Wykonane prace gospodarcze:
• Utrzymanie w okresie mrozów lodowiska naturalnego oraz toru do biegania na nartach.
• Odśnieżanie dojść i dojazdów do obiektów.
• Wykonane prace związane z właściwym utrzymaniem tras biegowych w sąsiednim lasku
Binduga.
Oświata i wychowanie
Dotyczy okresu od 19.01.2009 r. do 19.02.2009 r.
1. Finanse, księgowość i płace:
• Wykonano prace powtarzające się w każdym miesiącu związane z obsługą księgową
szkół, a więc z: wydaniem i rozliczeniem kwitariuszy K-3, wydaniem dyspozycji wypłat
gotówki, sporządzeniem 14 comiesięcznych deklaracji DRA z załącznikami dla ZUS,
sporządzeniem 14 deklaracji podatkowych na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
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od osób fizycznych, sporządzeniem ponad 400 RMUA (informacje o składkach ZUS dla
pracownika), wydawaniem na bieżąco zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na
prośbę pracownika, zadekretowaniem i zaewidencjonowaniem w urządzeniach
księgowych około 1 000 pozycji, sporządzeniem i wypłaceniem wynagrodzeń płatnych z
góry dla ponad 300 nauczycieli, sporządzeniem i wykonaniem ponad 1000 przelewów
oraz sporządzeniem wymaganych sprawozdań budżetowych.
• Prace dodatkowe to obsługa finansowa 2 programów związanych z prowadzeniem
punktów przedszkolnych oraz z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
2. Pozostała działalność:
• Odbyło się spotkanie burmistrza z dyrektorami jednostek oświatowych, na którym
poruszano następujące kwestie: zdrowa żywność w sklepikach szkolnych,
przedsiębiorczość w szkołach, praca z uczniem trudnym, zmiany w Karcie Nauczyciela,
podwyżka wynagrodzeń dla pracowników nie będących nauczycielami, realizacja
projektów oświatowych współfinansowanych w ramach POKL, strony internetowe w
szkołach.
• Wszczęto cztery postępowania egzekucyjne w związku z niespełnieniem obowiązku
szkolnego.
• Rozpoczęto prace nad nowym regulaminem wynagradzania dla nauczycieli.
• Przedłużono pełnienie obowiązków dyrektora Gimnazjum nr 1 Pani T. Łapińskiej.
Promocja
Odbył się konkurs na stanowisko ds. promocji. (Kandydowało 10 osób).
Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC)
• Stworzono brygadę remontowo-budowlaną, zatrudniono 2 nowych pracowników.
• Rozpoczęto remont w budynku Urzędu Miejskiego.
• W dniu 04.02.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę 10.000 mp drewna opałowego
na sezon grzewczy 2009/2010 (cena netto 56 zł/mp).
• W dniu 04.02.2009 r. rozstrzygnięto przetarg na dostawę 12.000 mp trocin na sezon
grzewczy 2009/2010 (cena netto 35,99 zł/mp).
• W dniu 06.02.2009 r. spłacono 90.000,00 zł pożyczki z dnia 8 października 2007 r.
• W dniu 18.02.2009 podpisano umowę na dostawę 10.000 mp drewna opałowego na
sezon grzewczy 2009/2010.
• W dniu 18.02.2009 podpisano umowę na dostawę 12.000 mp trocin na sezon grzewczy
2009/2010.
• Wymieniono lamy oświetleniowe na korytarzu w budynku USC.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
• Ogłoszono przetarg na zakup paliwa.
• 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.
• Wykonano kanalizację sanitarną w ulicy Lenartowicza.
• Przygotowywana jest dokumentacja przetargowa na zakup kaparko-ładowarki, maszyn
drogowych oraz materiałów wodno - kanalizacyjnych i drogowych.
Strona internetowa Gminy Łapy
• Od 21.01.2009 zostało dodanych 120 artykułów (aktualności, przetargi, pytania i
wnioski, burmistrz odpowiada, praca i in.) oraz 126 artykułów (banerki tematyczne,
plakaty, dodatkowe artykuły).
• Wprowadzone zostały 2 nowe galerie z wydarzeń.
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W kalendarzu wydarzeń reklamowane były informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane
przez jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy.
Powstanie nowych kategorii tematycznych, rozbudowa i ich ciągłe aktualizowanie:
Obrona miejsc pracy w ZNTK, Szukasz pomocy?, Koło Miejskie PZW w Łapach.
Newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 228 adresów mailowych.
Ogłoszenia różne (administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych, statystyka:
dziennie dodawane są średnio 5 ogłoszenia, obecnie w bazie znajdują się 103 ogłoszenia
różne).
Lubię Łapy – galerie internautów, e-kartki (Statystyka: do galerii Lubię Łapy dodana
została 1 galeria – nadesłana przez Internautów, wysłano 4 e-kartki z galerii Lubię Łapy.
Uruchomiono nową statystykę serwera, umożliwiającą badanie ruchu na stronie
lapy.podlasie.pl, galeria.lapy.pl, sggn.lapy.podlasie.pl.

Ponadto
• 2009.01.23. Burmistrz podpisał akt notarialny ze Starostą Powiatu Białostockiego (dot.
działki przekazanej Skarbowi Państwa na cele rozbudowy Komisariatu Policji).
• 2009.01.23. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu OSP Uhowo, które odbyło się w
Wiejskim Domu Kultury w Uhowie.
• 2009.01.26. Odbyły się rozmowy kwalifikacyjne na stanowisko ds. pozyskiwania
funduszy europejskich.
• 2009.01.26. W sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego odbyło się Walne Stowarzyszenia
N.A.R.E.W.
• 2009.01.26. Odbył się bal gimnazjalny klas III w Gimnazjum nr 1 w Łapach.
• 2009.01.28. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w ZNTK dotyczącej sytuacji Zakładów.
• 2009.01.28. Odbyło się posiedzenie Rady Społecznej SP ZOZ w Łapach. Ze strony
Urzędu Miejskiego w posiedzeniu uczestniczył Burmistrz oraz Sekretarz Gminy.
Omawiano m.in. możliwości uzyskania środków unijnych na termomodernizację szpitala.
• 2009.01.29. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Wojewódzkim Konserwatorem
Zabytków.
• 2009.02.03. Burmistrz, Zastępca Burmistrza i Skarbik, spotkali się z dyrekcją ZNTK. Po
raz kolejny omówiono sytuację zakładu i skutki dla Gminy wynikające z niemożności
zapłaty podatków przez ZNTK. (Gmina przesuwa spłaty kolejnych rat).
• 2009.02.03. Burmistrz, Zastępca Burmistrza spotkali się z Maciejem Żywno, Wojewodą
Podlaskim. Na prośbę burmistrza w rozmowie uczestniczył prezes ZNTK R. Ekiert i dyr.
J. Łupiński.
• 2009.02-04. Burmistrz spotkał się z P. Sobieszczakiem w spr. opracowywanej przez niego
monografii Łap.
• 2009.02.06. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z Markiem Jędrzejewskim,
Dyrektorem Powiatowego Zarządu Dróg w Białymstoku.
• 2009.02.07. Burmistrz uczestniczył w zebraniu OSP w Płonce Kościelnej.
• 2009.02.08. Burmistrz brał udział w uroczystościach przekazania samochodu
pożarniczego, które odbyły się po Mszy Świętej, na placu przed Kościołem Świętego
Krzyża w Łapach.
• 2009.02.09. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie z panem Waldemarem
Pawłowskim, zastępcą Dyrektora Departamentu Prezydenta Białegostoku. Tematem
spotkania była strategia województwa podlaskiego i powstanie metropolii.
• 2009.02.10. Burmistrz uczestniczył w walnym zebraniu członków Klubu Sportowego
„Pogoń”.
• 2009.02.11. Burmistrz omówił z J. Bajdą, dyrektorem Biblioteki, planowane obchody 60lecia Biblioteki.
• 2009.02.12. Na zaproszenie Burmistrza w Urzędzie spotkali się dyr. SP ZOZ w Łapach
Janusz Rainko, dyr. Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku
Bogdan Kalicki, Brygadier Ośrodka Szkoleniowego Straży Pożarnej w Łapach Piotr
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Pietraszko, Przewodniczący Rady Miejskiej Zdzisław Penza i radny RM Piotr Pułkośnik.
Spotkanie odbyło się w celu uzgodnień w sprawie lokalizacji stacji pogotowia
ratunkowego w Łapach. Po spotkaniu obejrzano pomieszczenia w JRG, gdzie mogłoby się
znaleźć pogotowie. Burmistrz Łap zaoferował pomoc finansową w adaptacji pomieszczeń
(obowiązują zwiększone wymogi sanitarne).
209.02.12. W Wiejskim Domu Kultury w Uhowie Burmistrz uczestniczył w uroczystym
otwarciu centrum kształcenia na odległość. Centrum powstało w wyniku przystąpienia
przez Gminę do projektu „Wioska internetowa – kształcenie na odległość na terenach
wiejskich”. Pracownia została wyposażona w 6 komputerów.
2009.02.12. W sali konferencyjnej Urzędu odbyła się narada dyrektorów placówek
oświaty szkół. W spotkaniu oprócz Burmistrza i Sekretarz Gminy uczestniczył
Przewodniczący RM Zdzisław Penza oraz przewodniczący Komisji Oświaty Piotr
Pułkośnik. (Zob. Oświata).
2009.02.14. Na zaproszenie Starosty Burmistrz uczestniczył w uroczystych obchodach
10-lecia Powiatu Białostockiego. Uroczystości odbyły się w Centrum Edukacji w
Supraślu.
2009.02.15. Burmistrz uczestniczył w walnych zebraniu OSP w Bokinach.
2009.02.19. Odbyły się przesłuchania kandydatów na stanowisko do spraw promocji i
rolnictwa.
2009.02.21. Odbył się I Bal Charytatywny organizowanym przez Miejski Ośrodek
Pomocy Społecznej w Łapach. Dochód z balu zostanie przekazany na rzecz osób
niepełnosprawnych. Organizacja balu charytatywnego była jednym z ustaleń narady nt.
osób niepełnosprawnych, jaka odbyła się 22 października 2008 r. w Urzędzie Miejskim.
2009.02.22. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu sprawozdawczym OSP Łapy-Dębowina.
Spotkanie odbyło się w Wiejskim Domu Kultury w Łapach-Szołajdach.
2009.02.24. Burmistrz, na zaproszenie dyrekcji ZSM w Łapach, wygłosił krótki referat
podczas trzeciej edycji Targów Edukacyjno-Zawodowych, mających na celu pomoc
uczniom szkoły w podjęciu decyzji dotyczących dalszej edukacji.
2009.02.24. Burmistrz uczestniczył w uroczystym otwarciu Punktu Wychowania
Przedszkolnego, prowadzonego przez Stowarzyszenie „Edukator”.
2009.02.24. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Rady Społecznej Szpitala. Spotkanie
odbyło się w SP ZOZ w Łapach.
Burmistrz Łap uczestniczył w konsultacjach w sprawie poszerzenia granic miasta.
(Harmonogram spotkań został zamieszczony powyżej).

Pomimo wyznaczonych dni i godzin, interesanci przyjmowani są przez burmistrza każdego
dnia, jeśli tylko czas i okoliczności na to pozwalają.
Uwaga końcowa
Obszerność sprawozdania służy informowaniu o pracy burmistrza, kierowanego przez
niego Urzędu, jednostek organizacyjnych i całego łapskiego samorządu, ale także by można
było pomóc i podpowiedzieć, wskazać na błędy, wskazywać na lepsze rozwiązania,
uprzedzać przed popełnieniem błędów. Taki bowiem jest pełny cel zasady jawności i
przejrzystości gminy, jaki sobie stawiamy: pełna przejrzystość, aby każdy mieszkaniec mógł
w pełni poznać działalność swego samorządu i bez przeszkód w tę działalność się włączyć.
Sprawozdanie nie rości sobie ambicji do wyczerpującego sprawozdania z pracy
burmistrza i wszystkich struktur gminnych. Jest jedynie materiałem informacyjnym. Zależy
mi jednak, aby obejmowało szeroki zakres działalności samorządu i zawierało jak najwięcej
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
Pytania i wnioski należy kierować bezpośrednio do burmistrza lub do sekretariatu
burmistrza. Dziękuję także za wskazanie błędów i propozycje tematów, jakie sprawozdanie
mogłoby zawierać.
Po przedstawieniu sprawozdania radnym Rady Miejskiej i wprowadzeniu ew. uwag i
korekt (w tym poprawek redakcyjnych) sprawozdanie jest publikowane na stronie
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internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Roman Czepe
burmistrz Łap
Łapy, 27.02.2009 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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