SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 30.10.2009 r. – 26.11.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
Zarządzenia
• Zarządzenie Nr 254/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie projektu budżetu gminy
Łapy na rok 2010.
• Zarządzenie Nr 255/09 z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie warunków dofinansowania
działań polegających na usunięciu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest z
budynków, budowli i instalacji.
• Zarządzenie Nr 256/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu konkursu na
Najciekawsza gazetkę szkolną Gminy Łapy – edycja I.
• Zarządzenie Nr 257/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie regulaminu konkursu na
Najciekawsza szkolną stronę www Gminy Łapy – edycja I.
• Zarządzenie Nr 258/09 z dnia 16 listopada 2009 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy
Łapy na rok 2009.
Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
Rejestracja osób podlegających obowiązkowi wojskowemu (dawna rejestracja
przedpoborowych)
• Trwają prace przy sporządzaniu i uzgadnianiu wykazów do rejestracji osób podlegających
obowiązkowi wojskowemu wg nowych zasad.
Szkolenia
• Prowadzone są comiesięczne szkolenia z zakresu obronności i zarządzania kryzysowego
w formie radiofonicznych treningów gminnych gotowości na wypadek zdarzenia
kryzysowego, odbył się również 1 trening wojewódzki połączony z odbiorem sygnałów i
praktycznym wykonaniem zadań wynikających z sygnałów.
• Odbyto teoretyczne i praktyczne szkolenie obsady osobowej Akcji Kurierskiej.
• Wykonano i przesłano sprawozdania z zakresu szkoleń obronnych za 2009 r.
Z zakresu logistyki OC
• Zakończono montaż syreny z elementami wykonawczymi w Zespole Szkół w Łapach
(Osse), włączono syrenę w wojewódzki System Ostrzegania i Alarmowania.
• Wykonano przegląd przedzimowy oraz konserwację sprzętu i urządzeń SWA (syren,
anten nadawczo-odbiorczych radiostacji, urządzeń wykonawczych).
• Trwa przegląd bieżący i konserwacja sprzętu OC w magazynie głównym.
• Uzgodniono 2 aneksy-projekty budowlane z zakresu budowli ochronnych.
Planowanie
• Prowadzona jest dalsza aktualizacja „Planu operacyjnego gminy Łapy” wg wytycznych
Wojewody Podlaskiego.
• Trwają uzgodnienia z zakresu rodzaju i zasad współdziałania ze służbami mundurowymi
oraz jednostkami podległymi wykonującymi zadania na rzecz zabezpieczenia realizacji
Planu operacyjnego.
• Trwają uzgodnienia z zakresu rodzaju i zasad współdziałania ze służbami medycznymi i
jednostki podległymi na rzecz zabezpieczenia Planu ZMSz i Planu na wypadek
wystąpienia epidemii.
• Wydano 7 decyzji na świadczenia osobiste i rzeczowe na rzecz obronności.

•

Uchylono reklamowanie radnego który złożył mandat oraz wyreklamowano radnego
obejmującego mandat od obowiązku pełnienia czynnej służby wojskowej na wypadek
ogłoszenia mobilizacji i wojny.
• Finalizowane są prace dotyczące zakupu agregatu prądotwórczego na potrzeby
zarządzania kryzysowego.
Pozostałe
• 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.
• Dokonano drobnych zakupów za pozyskane środki finansowe dla potrzeb Centrum.
Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Łapy
(Dyrektor J. Bajda)
Zbiory
• W październiku 2009 roku do biblioteki wpłynęło ogółem 551 książek na kwotę 10 994,
03 zł, z tego: dary – 135 wol. na kwotę 1 765, 45 zł, z zakupu ogółem - 416 wol. na kwotę
9 228, 58 zł (dotacja z Ministerstwa Kultury 409 wol. na kwotę 9 084, 75 zł, środki
samorządowe 7 wol. na kwotę 143,83 zł). Do zbiorów specjalnych wpłynęły 3 płyty CD
na kwotę 61, 23 zł, w tym z dotacji ministerialnej 2 na kwotę 41, 23 zł i 1 jako dar na
kwotę 20 zł. Wpływy zostały opracowane formalnie i rzeczowo. Prowadzono także
meliorację katalogów.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 279 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Wypożyczalnię odwiedziło 4242 osoby. Wypożyczono do domu 7824 vol. Udostępniono
na miejscu 708 książek. Wypożyczono 420 czasopism, 43 egz. zbiorów specjalnych i 6
egz. czasopism oprawnych do domu. Z 1194 czasopism, 82 czasopisma oprawne, 228 egz.
zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali na miejscu. Funkcjonował Punkt Książki
Mówionej. Ze stanowisk internetowych skorzystało 1185 osób. Udzielono 2730
informacji, w tym: 2029 informacji bibliotecznych, 90 informacji bibliograficznych, 480
informacji rzeczowych, 11 informacji tekstowych, 120 informacji elektronicznych.
Prace popularyzatorskie
• Przygotowano i urządzono: 12 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych,
3 fotogazetki, 6 gazetek, pogadanka, głośne czytanie książek, 3 spotkania koła bibliotecznego
(FB Daniłowo).
• 01.10.2009 - odbyło się spotkanie organizacyjne Uniwersytetu III wieku – 65 osób.
• 07.10.2009 – odbyło się spotkanie integracyjne Uniwersytetu III wieku - 26 osób.
• 15.10.2009 - zorganizowano 83 Urodziny Kubusia Puchatka. W spotkaniu udział wzięli
uczniowie ze Szkoły Podstawowej Nr1 oraz Szkoły Podstawowej w Łapach (37 osób).
• 22.10.2009 – wystawa z cyklu „Każdy coś potrafi” - „Haft” prace Reginy Rawickiej (FB
Uhowo.
Dyskusyjny Klub Książki
• 29.10.2009 – odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką Dona DeLillo
„Spadając” (7 osób).
Młodzieżowy Dyskusyjny Klub Książki
• 6.10.2009 - spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki (5 osób).
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu (jedno
spotkanie 14 osób + 10 wolontariuszy) 144 osób.
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Konferencja
• 28.10.2009 – odbyła się konferencja naukowa pod kier. prof. UJ Anny Sitarskiej „Koniec
ery Gutenberga? Biblioteki Publiczne XXI wieku”- 40 osób.
Lekcje z przedsiębiorczości
• 08.10.2009 - spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” z Panią Małgorzatą
Perkowską właścicielką Gabinetu Kosmetycznego„Zdrowie i Uroda” (uczestniczyło 28
osób).
• 27.10.2009 - spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” z Panem Romanem
Perkowskim właścicielem sklepu „Decoria” (uczestniczyło 31 osób).
Inne prace
• Przygotowano i wysłano projekty do ogłoszonego przez Polską Fundację Dzieci i
Młodzieży konkursu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności „Równać Szanse 2009 –
Regionalny Konkurs Grantowy: „Z wiatrem historii” (Wypożyczalnia + Czytelnia).
„Dialog kultur – znam, rozumiem, szanuję”.(FB Uhowo), „Fauna i flora Narwiańskiego Parku
Narodowego” (FB Płonka), ,,Byliśmy- jesteśmy- będziemy” FB Daniłowo). Napisano projekt
do Fundacji im. Jana Kantego Steczkowskiego BGK ph. „Tęczowa biblioteka”. (Oddział dla
Dzieci).
Budownictwo
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy; opracowanie skierowano do
uchwalenia.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy; opracowanie skierowano
do uchwalenia.
• 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; opracowanie
skierowano do uchwalenia,
- 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; opracowanie skierowano do uchwalenia.
•
•

•
•
•

Kontynuowano postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia polegającego na przebudowie ul.
Krzywej w Łapach (dot. odcinka od ulicy Piwnej o długości ok. 105 m).
Wezwano KSC w Toruniu Oddział „Cukrownia Łapy” w Łapach do uzupełnienia
wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do energetycznego wykorzystania
biomasy na terenie cukrowni Łapy; wniosek nie został uzupełniony, wobec czego nie
podlega dalszemu rozpatrzeniu.
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.
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Biuro Rady Miejskiej
• Przesłanie podjętych na sesji w dniu 30 października 2009 r. przez Radę Miejską 9
uchwał 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.
• Przekazanie do poszczególnych referatów, samodzielnych stanowisk i jednostek
gminnych uchwał, które ich dotyczą.
• Sporządzenie protokołu nr XLIV/09 z sesji, która odbyła się 30.10 2009 r.
• Zwołanie i obsługa posiedzeń komisji przed planowaną sesją 26 listopada 2009 r.
• Przygotowanie porządku obrad do zatwierdzenia przez Przewodniczącego Rady.
• Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym, kierownictwu Urzędu,
sołtysom oraz zawiadomienia o sesji wraz z porządkiem obrad kierownikom jednostek
gminnych.
• Sporządzenie harmonogramu wykonania uchwał podjętych w dniu 30 października 2009
r.
• Załatwianie spraw bieżących Rady Miejskiej, Komisji i Przewodniczącego Rady.
Dom Kultury w Łapach
(Dyrektor E. Stranc)
• 11 listopada 2009 roku w Łapach odbyły się obchody upamiętniające 91 rocznicę
odzyskania przez Polskę Niepodległości. (Obchody zostały opisane w Gazecie Łapskiej i
na stronie gminnej).
• 13 listopada br. w sali Domu Kultury w Łapach odbyło się spotkanie mieszkańców z
burmistrzem Łap Romanem Czepe. W zebraniu brał udział również Krzysztof Jurgiel poseł na Sejm RP. Przybyło kilkudziesięciu mieszkańców naszego miasta. Spotkanie
prowadziła Anna Rutkowska – rzecznik prasowy Urzędu.
• 13, 20, 27 listopada o godz. 19.00 w Domu Kultury w Łapach odbyły się pokazy
„szortów”. W ramach przeglądu prezentowane są zarówno polskie jak i europejskie filmy.
• 15 listopada br. na scenie łapskiego Domu Kultury wystąpił Janusz Zbiegieł (alias Yan
Zbiegiel) - polski aktor od kilkunastu lat związany z teatrem krakowskim "Molier" oraz z
teatrami we Francji i w Niemczech. Przedstawiony spektakl: "Brel raz jeszcze" ("Brel Une
Fois Encore") powstał pod opieką artystyczną Krystyny Jandy i otrzymał Główną
Nagrodę Festiwalu Aktorskiego w teatrze "Rampa" w Warszawie oraz Grand Prix Du
Festival Internationale De La Chanson Francaise De Colombe 2004 - Francja.
• 19 listopada 2009 r. w Domu Kultury w Łapach odbyło się otwarcie pokonkursowej
wystawy fotograficznej „Niezwykła codzienność”. Na konkurs wpłynęły 33 fotografie.
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Urodzenia - 15, zgony - 20, małżeństwa - 7, pobyty czasowe -15, zameldowanie na pobyt
stały - 14, przemeldowania - 7, nadanie numeru PESEL - 13, udzielonych informacji –
142.
• Inne - 1264 (poprawianie aktów urodzeń, adresów stałych, aktów stanu cywilnego,
nazwisk, rejestracja pobytu czasowego poza LBD, uzupełnianie adresów czasowych i
adresów stałych, uzupełnianie obowiązku wojskowego, uzupełnianie poprzednich stanów
cywilnych, wymeldowanie z pobytu stałego bez potwierdzenia zameldowania, zmiana
nazwiska, zmiana rodzaju pobytu przy zakończeniu pobytu czasowego, kopiowanie
plików i zmian do CBD i TBD, wyprowadzanie zmian do CBD i TBD) - liczba ta wynika
z wydruku - Statystyka Rejestracji Zdarzeń w Ewidencji; wymeldowań - 21, skrócono
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termin ważności dowodów osobistych – 246, wszczęto postępowań dot. meldunków - 5,
wydano decyzji dot. meldunku - 3, zawieszono 1 postępowanie.
Dowody
• Złożonych wniosków - 76, wydanych dowodów - 71, przyjętych dowodów - 68,
anulowanych dowodów - 93, wydano kopert dowodowych - 18, założono kopert
dowodowych - 38, otrzymano kopert dowodowych - 16, udzielonych informacji - 53,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 12, sprawdzonych kopert
dowodowych – 160, wprowadzonych dowodów osobistych do LBD – 287.
Gospodarka finansowo-budżetowa
w zakresie podatków i opłat lokalnych
• Wprowadzono 126 zmian geodezyjnych (70 z terenu miasta, 56 z terenu gminy).
• Wysłano 12 wezwań do wypełnienia informacji w sprawie podatku od nieruchomości z
terenu miasta oraz 37 wniosków do wypełnienia informacji w sprawie podatku rolnego,
leśnego i od nieruchomości z terenu gminy.
• Wydano 20 decyzji zmieniających wysokość podatków lokalnych (osoby fizyczne), w
tym 6 decyzji z terenu gminy oraz 14 decyzji z terenu miasta.
• Wydano 3 postanowienia w sprawie wszczęcia postępowania podatkowego.
• Wydano 85 zaświadczeń o stanie majątkowym podatników podatku rolnego oraz 4
zaświadczenia o stanie majątkowym podatników podatku od nieruchomości z terenu
miasta.
• Udzielono 4 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS Białystok, MOPS w
Łapach, Prokuraturę, Policję.
• Przyjęto 4 korekty deklaracji dotyczące wymiaru podatku od nieruchomości osób
prawnych na 2009 rok.
• Wydano 2 decyzje w sprawie umorzenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano 4 postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości
osób prawnych.
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego w Białymstoku dla potrzeb podatku od środków transportowych.
• Przyjęto i wprowadzono do ewidencji deklaracje podatku od środków transportowych
osób fizycznych oraz dokonano wymiaru podatku.
• Wysłano 9 wezwań do złożenia deklaracji dotyczących podatku od środków
transportowych.
• Przeanalizowano uchwały w sprawie podatku rolnego i od środków transportowych.
• Wydano 3 decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowej z terenu gminy.
• Wydano decyzję o rozłożeniu na raty zaległości podatkowej oraz decyzję w sprawie
umorzenia odsetek.
• Wysłano postanowienie dot. uzupełnienia wniosku w sprawie rozłożenia na raty
zaległości podatkowej.
• Rozliczono inkaso sołtysów za IV kwartał 2009 r.
• Wysłano 42 upomnienia do zapłaty zaległego podatku za 2009 r., w tym 20 upomnień
podatnikom z terenu gminy oraz 22 podatnikom z terenu miasta.
• Spisano 5 protokołów o stanie majątkowym.
• Wystawiono i wysłano 40 tytułów wykonawczych oraz wycofano 11 tytułów
wykonawczych.
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 październik - listopad 2009 r.
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Sporządzono rejestry VAT oraz deklarację za miesiąc X 2009 r. oraz przekazano należny
podatek.
Dokonano naliczenia wynagrodzeń pracowników, radnych, sołtysów i innych oraz
dokonano wypłaty należnych świadczeń.
Sporządzono deklaracje ZUS za miesiąc X 2009 r. oraz przekazano należne składki.
Uzgodniono i przekazano na konto urzędu skarbowego podatek od osób fizycznych za
miesiąc X 2009 r.
Sprawdzono sprawozdania miesięczne Rb-28S oraz Rb-27S jednostek podległych za
miesiąc październik 2009 r.
Sporządzono miesięczne sprawozdania za miesiąc październik 2009 r.
Sporządzono projekt budżetu gminy na 2010 rok i przekazano go RIO w Białymstoku
oraz Radzie Miejskiej.
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 zarządzenie w sprawie harmonogramu dochodów i wydatków.
Naniesiono zmiany w planie finansowym urzędu oraz dokonano sprawdzenia planów
jednostek podległych.
Przygotowano i złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
dotyczący umorzenia części kwoty pożyczki z dnia 10.03.2006 r. (umowa nr
25/2006/Wn10/OW-KW-KP/P) tj. kwoty 347.206,- zł.
Ogłoszono przetarg nieograniczony na udzielenie kredytu długoterminowego.
Sporządzono wniosek dotyczący zgłoszenia wierzytelności w postępowaniu
upadłościowym ZNTK w Łapach S.A. i przesłano do Sędziego Komisarza.
Przygotowano zarządzenie dotyczące inwentaryzacji składników majątkowych w 2009
roku.

Gospodarka komunalna i inwestycje
I. Drogownictwo
Remonty dróg o nawierzchni gruntowej i żwirowej
• Uhowo, droga do pól o długości 1800 m Wykonano nawierzchnię żwirową na długości
około 1800 m. Wartość robót 28 236 zł.
• Wykonano nawierzchnię żwirową w ulicy Różanej na odcinku od ul. Strażackiej do
Polnej. Szacunkowa wartość prac – 9000 zł.
• Trwają prace przy porządkowaniu terenu w miejscowości Gąsówka-Oleksin, pod
przyszłą lokalizację przystanku dla autobusu szkolnego.
• Wykonano równanie nawierzchni dróg gruntowych – praca równiarki godz. 40.
Wartość prac - 4 600 zł.
• Zlecono dla ZWiK wykonanie nawierzchni żwirowej (dojazd do działki w Uhowie).
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie dokumentacji projektowej na
modernizację drogi rolniczej w Łapach-Korczakach z udziałem środków z Urzędu
Marszałkowskiego.
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
• Wykonano remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych w mieście i gminie na
powierzchni 147 m2. Wartość robót – 18 200 zł.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Wykonywane są bieżące naprawy oznakowania pionowego.
Oświetlenie uliczne
• Prowadzone są czynności związane z rozbudową oświetlenia (iluminacja) w Płonce
Kościelnej.
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•

Została zawarta umowa na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę linii
oświetleniowej (kablowa) w ulicach: ul. Główna na odcinku od Placu Niepodległości do
Matejki, na ulicy Piaskowej na odcinku od Głównej do Polnej oraz w ulicy Armii
Krajowej.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym na wykonanie instalacji przy rozbudowie
oświetlenia w Płonce Kościelnej.
Chodniki
• Wykonano nawierzchnię chodnika w ul. Cmentarnej na odcinku od ul. Długiej do ul.
Czerwonego Krzyża. Wartość robót -105 548 zł.
Inne
• Wykonano dokumentację projektową budowy parkingu przy ulicy Głównej 30.
Wartość – 10980 zł.
• Zawarto umowę na wykonanie projektu miejsc postojowych w ulicy Polnej na wysokość
posesji Przedszkola nr 1.
• Wykonano kanał deszczowy z rur o średnicy 600 mm i długości 72 m, (odpływ z ulicy
Goździkowskiej). Wartość prac 28 000 zł.
II. Inwestycje
• Trwa budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Harcerskiej w Łapach.
Celem realizacji inwestycji jest potrzeba wykonania przyłączy wodociągowych oraz
wykonanie odprowadzenia ścieków sanitarnych z terenu działek. Wykonawcą jest Zakład
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Zakończone zostały prace budowlane w ul. Mokrej w Łapach celem wykonania budowy
sieci wodociągowej z rur PCV 160. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i
Kanalizacji w Łapach. Koszt robót wyniósł 68 203,00 zł brutto.
• Trwa wykonane sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Płonkowskiej na
gruntach m. Płonka Kościelna w Łapach gmina Łapy. Prace zostały zlecone Zakładowi
Wodociągów i Kanalizacji w Łapach.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 13 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej oraz 11 przyłączy do sieci wodociągowej.
• Rozpoczęto postępowanie procesu budowlanego w celu budowy sieci wodociągowej i
sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przepompowniami ścieków w Gąsówce Starej i w
Łapach-Łynkach.
• Zakończono realizację zadania „Likwidacja barier architektonicznych w budynku
Gimnazjum nr 1”.
• Przygotowano specyfikacje na zadanie „Poprawa standardu infrastruktury kulturalnej na
terenach wiejskich Gminy Łapy poprzez remont i wyposażenie Wiejskich Centrów
Kultury” (Wiejskie Domy Kultury w Płonce Kościelnej, w Łapach-Dębowinie (WDK
Łapy-Szołajdy), w Uhowie oraz świetlice wiejskie w Gąsówce-Oleksin, GąsówceSkwarki, Łupiance Starej i Daniłowie Małym.
• Rozliczono budowę budynku mieszkalno-usługowego przy ul. Cmentarnej w Łapach.
• Przygotowano zgłoszenie do PINB robót budowlanych związanych z termomodernizacja
budynku Urzędu Miejskiego w Łapach.
• Przygotowano wystąpienie do WKZ z prośbą o wydanie kopi decyzji o wpisie do
ewidencji zabytków kościoła w Uhowie.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami
• Przeanalizowano wniosek o zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami
Niebezpiecznymi i wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów przez serwis Atlas
Copco. Po dokonanej analizie wydano opinię niezbędną do wydania decyzji
zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi na terenie
Powiatu Białostockiego.
• Przeanalizowano wnioski i wydano 6 decyzji zezwalających na usunięcie drzew i
krzewów z terenów nieruchomości leżących na terenie gminy Łapy.
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•

Skierowano do Starostwa Powiatowego w Białymstoku 5 wniosków o wydanie
zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów z terenów będących własnością Gminy Łapy.
IV. Środki unijne i zewnętrzne
• Złożono wniosek o płatność (rozliczenie zaliczki) oraz uzupełnienia w ramach realizacji
projektu pn. „Poprawa układu komunikacyjnego i dostępności terenów wiejskich gminy
Łapy - (ul. Surażska i Mickiewicza w Uhowie, Bokiny, Gąsówka Stara, Daniłowo Duże)”.
• Trwa opracowywanie dokumentacji przetargowej dotyczącej dostawy materiałów
dydaktycznych do placówek oświatowych w ramach projektu „Znam, wiem, potrafię… edycja II” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013
Działanie 9.1.2.
• Ogłoszono procedurę przetargową na zakup sprzętu komputerowego w ramach projektu
„Znam, wiem, potrafię… - edycja II” finansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki na lata 2007-2013 Działanie 9.1.2.
• Przeprowadzono weryfikację propozycji punktów dostępowych sieci szerokopasmowej w
Gminie Łapy w ramach projektu sieci szerokopasmowych finansowanego z Programu
Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej. Gmina Łapy zgłosiła swoje propozycje
punktów węzłowych.
• Rozpoczęto procedurę zbierania ofert na wykonanie pomiarów radiowych w celu
przygotowania dokumentacji technicznej dotyczącej informatyzacji Gminy Łapy i
zgłoszenia do dofinansowania w ramach RPO WP 2007-2013.
• Rozpoczęto procedurę zbierania ofert na wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej
monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Łapy.
Pozostałe źródła finansowania
• Uzyskano dofinansowanie w ramach
Narodowego Programu Przebudowy Dróg
Lokalnych (tzw. schetynówka) na przebudowę ul. Głównej na odcinku od ul. Matejki do
ul. Polnej, w wysokości 535,6 tys. zł.
• Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego na zakup i dostarczenie pomocy
dydaktycznych oraz wykładzin w ramach programu „Radosna szkoła”.
• Złożono do Zarządu Województwa pismo o pozytywne zaopiniowanie budowy
kompleksu sportowego w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
• Zarząd Województwa pozytywnie zaopiniował budowę kompleksu sportowego w ramach
programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
• Trwa opracowywanie wniosku o dofinansowanie na budowę kompleksu sportowego w
ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012”.
• Trwa opracowywanie wniosku o dofinansowanie na remont kina w ramach programu
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego „Infrastruktura kultury”.
• Trwa analiza możliwości aplikowania o środki krajowe w ramach Programu Systemu
Zielonych Inwestycji (GIS) finansowanemu przez NFOŚiGW w Warszawie.
• Trwa praca nad przygotowaniem wniosku aplikacyjnego do Funduszu Małych Grantów
Euroregionu Niemen w celu pozyskania środków na organizację przedsięwzięć
związanych z kultywowaniem tradycji szlacheckiej.
V. Inna działalność
Mieszkalnictwo
• Odrzucono wniosek Urzędu o wsparcie finansowe utworzenia nowego lokalu socjalnego,
w ramach remontu budynku znajdującego się w Łapach przy ul. 3-go Maja 33.
• Wydano zezwolenie lokatorce na podłączenie instalacji ciepłej wody użytkowej
mieszkania komunalnego.
• Wydano zezwolenie na wystąpienie na drogę sądową wobec dłużnika.
• Przedłużono umowę najmu z lokatorami lokali socjalnych.
Utrzymanie czystości i porządku
• Wysyłane są pisemne upomnienia mieszkańców, którzy nie stosują się do zapisów
Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Łapy.
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Systematycznie prowadzone jest utrzymanie czystości na utwardzonych ulicach miasta
przy pomocy zamiatarki mechanicznej.
• Zaktualizowano wykaz terenów zielonych w mieście, trwają prace przy inwentaryzacji
powierzchni trawników wzdłuż ciągów komunikacyjnych.
• Trwają prace związane z pielęgnacją zieleni miejskiej.
• Trwają prace porządkowe na terenie dzielnicy Wygwizdowo.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniach: 28.10.2009 r., 9.11.2009 r. , przekazano do schroniska dla bezdomnych
zwierząt 8 psów bezpańskich, które zostały odłowione na terenie gminy Łapy.
• Zlecono wykonanie eutanazji poszkodowanego w wypadku kota.
• 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.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i wewnętrznych
Wydano 13 decyzji dotyczących lokalizacji urządzeń obcych.
Wydano 7 decyzji na zajęcie pasa drogowego.
Wydano 5 decyzji na umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
Kontrola wpłat dotyczących zajęcia pasa drogowego i umieszczenie urządzeń obcych.
Uzgodniono 7 projektów czasowej organizacji ruchu.
Wydano warunki przyłączeniowe do sieci kanalizacji deszczowej dla projektowanego
Centrum Wolontariatu w Łapach.
Wydano wstępne warunki techniczne dotyczące planowanej inwestycji przyłączy
teletechnicznych w rejonie ul. Głównej, Cmentarnej, Dunikowskiego, Gęsiej i 3-go Maja.
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 140
m 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.
• Prowadzono postępowanie dotyczące opracowania dokumentacji projektowokosztorysowej ul. Szwarce w Łapach.
• Rozstrzygnięto postępowanie przetargowe w trybie przetargu nieograniczonego na
„Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę dróg gminnych od drogi
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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)”.
Gospodarka nieruchomościami
• Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano
projekt uchwały w sprawie
nabycia na własność Gminy Łapy działki nr 1406 o pow. 0,0133 ha położonej w Łapach
przy ul. Żwirki i Wigury
• W dniu 2.11.2009 roku zawarto umowę użyczenia na czas nieoznaczony Szkole
Podstawowej nr 1 im. Papieża Jana Pawła II nieruchomości zabudowanych, położonych w
Łapach przy ul. Polnej 9, w postaci działek nr 1283/1 i 1291 o powierzchni łącznej 1,2188
ha.
• Dnia 16.11.2009 roku zawarto umowę użyczenia na okres 3 lat z Miejskim Ośrodkiem
Pomocy Społecznej w Łapach na zabudowaną nieruchomość przy ul. Leśnikowskiej 54,
oznaczoną numerem 1283/2 o pow. 0,1088 ha oraz na lokal położony w piwnicy budynku
pod USC przy ul. Sikorskiego 18 wraz z częścią działki nr 1830 o pow. 0,1877 ha.
• Sporządzono wykaz nieruchomości nr 281 o pow. 0,1454 ha położonej w Łapach przy ul.
Południowej, przeznaczonej do oddania w dzierżawę.
• Do Starosty Powiatu Białostockiego wystąpiono z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie
na rzecz Gminy Łapy zabudowanej nieruchomości oznaczonej numerem 1172 o pow.
0,5345 ha, położonej w Łapach przy ul. Piaskowej. Obecnie mieści się tam Przychodnia
Lekarska. (Wskazano na fakt, że dotychczas powiat przekazywał tego typu nieruchomości
innym gminom w formie darowizny).
• W dniu 2 listopada br. został uruchomiony punkt przyjęć interesantów Komisariatu
Policji w Łapach. Na ten cel Gmina Łapy przekazała w użyczenie lokal nr 22 położony
na I piętrze w budynku przy ul. Głównej 8 w Łapach.
• Ze Spółdzielnią Mieszkaniową „Kolejarz” w Łapach podpisano protokół uzgodnień
dotyczący oddania Spółdzielni w wieczyste użytkowanie działki nr 1938/10 o pow.
0,0184 ha położonej przy ul. Głównej 30.
• Do Wojewody Podlaskiego wystąpiono z wnioskiem o wydanie decyzji komunalizacyjnej
dotyczącej dróg gminnych, położonych w obrębie Łapy-Łynki.
• Wydano 58 faktur Vat za dzierżawę gruntów gminnych.
• Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oraz 6 postanowień w sprawie
podziałów.
• W związku z rezygnacją firmy Astro S.A., która wygrała przetarg przeprowadzony w
dniu 26 października 2009 roku na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem
geodezyjnym 300/2 o powierzchni 0,2251 ha położonej w Łapach przy ulicy Różanej, na
dzień 8 grudnia 2009 roku ogłoszono kolejny przetarg na sprzedaż wyżej opisanej
nieruchomości.
• Został zlecony podział działki nr 251/6, położonej w Łapach przy ulicy Brańskiej, celem
wydzielenia części gruntu, który może zostać przeznaczony do sprzedaży w drodze
bezprzetargowej na poprawę warunków zagospodarowania działki przyległej, stanowiącej
własność Państwa Joanny i Wojciecha Pilawskich.
• Zlecono wycenę działek, położonych w Łapach przy ulicy Harcerskiej, stanowiących
własność Gminy Łapy, oznaczonych numerami geodezyjnymi 277/29 i 277/31 celem
ustalenia wartości gruntu przy sprzedaży w drodze przetargu.
Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Zamawiano na bieżąco materiały biurowe i druki.
• Zakupiono zestaw dzwonków bezprzewodowych do budynku Urzędu.
• Zawarto umowy zlecenie – na roznoszenie korespondencji.
• Uczestniczono w przygotowaniach i uroczystości Święta Niepodległości.
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•

Zamawiano na bieżąco pieczęci urzędowe.
Udostępniono 2 jednostki archiwalne.
Przeprowadzono rozeznanie rynku oraz dokonano zakupu żarówek energooszczędnych
wydawanych mieszkańcom w ramach akcji „Czas na oszczędzanie energii”.
• Przeprowadzono rozeznanie rynku oraz dokonano zakupu flag narodowych wydawanych
mieszkańcom w ramach akcji „Rozdajemy flagi na Święto Niepodległości”.
• Przygotowano odpowiedź na złożone zapytanie odnośnie informacji publicznej dotyczącej
składu rad sołeckich i sołtysów urzędujących w poprzedniej i obecnej kadencji.
• Przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie monitoringu i ochrony budynku Urzędu.
• Przekazano do Krajowego Biura wyborczego materiały archiwalne z przeprowadzonych
wyborów do Parlamentu Europejskiego.
• Złożono zapytanie cenowe odnośnie wykonania balustrady w budynku Urzędu.
• Przeprowadzono rozeznanie rynku odnośnie zaprojektowania i wykonania toreb
reklamowych dla Urzędu Miejskiego.
• Dokonano odbioru po remoncie pokoju 205, 206 i 207.
• Koordynowano i uczestniczono w wyborach na sołtysa w Łapach-Łynkach.
• Opracowano terminarz realizacji postulatów z zebrań wiejskich.
Ponadto
•

Przedłużono umowy na czas określony dla dwóch osób.

•

Zawarto jedną umowę na zastępstwo.

•

Zawarto jedną umowę z pracownikiem na używanie samochodu do celów służbowych.

•

Zawarto 3 umowy o odbywanie stażu przez bezrobotną młodzież.

•

Zawarto 3 umowy o praktykę zawodową z Zespołem Szkół Mechanicznych w Łapach.

•

Rozwiązano cztery umowy o pracę na roboty publiczne.

•

Zatrudniono jedną osobę przy pracach społecznie użytecznych.

•

Wydano 5 zaświadczeń o zatrudnieniu.

•

Zawarto jedną umowę na pożyczkę mieszkaniową.

•

Zawarto 3 umowy z pracownikami podejmującymi naukę.

•

Wysłano 3 osoby na szkolenia.

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).

•

W wyremontowanych pokojach na II piętrze (206, 207, 209, 210) zbudowano nową sieć
komputerową. Sieć została wykonana według standardów już istniejącej sieci oraz według
określonych norm i zasad.

•

Opracowano specyfikację techniczną na sprzęt komputerowy i multimedialny w ramach
projektu „Znam, wiem, potrafię”.

•

Opracowano specyfikację techniczną na sprzęt komputerowy i multimedialny na zadanie
„Poprawa standardów infrastruktury kulturalnej na terenie wiejskich Gminy Łapy ...”.
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•

Zakupiono program Edytor Aktów Prawnych Standard w wersji sieciowej. Darmowy
edytor nie miał możliwości importu tabel z programu Excel, co jest bardzo potrzebne przy
redagowaniu uchwał zmieniających budżet. Program został zainstalowany w lokalizacji
sieciowej, co umożliwia łatwą i szybką aktualizację, a jego licencja pozwala na
jednoczesną pracę 3 użytkowników. Osoby pracujące na ww. programie zostały
przeszkolone pod kątem nowych funkcjonalności.

•

Przedłużono licencję na oprogramowanie antywirusowe firmy Kaspersky na następny rok.
Pakiet Kaspersky Businnes Space Security okazał się pakietem najbardziej pasującym do
naszych potrzeb, jeżeli chodzi o ochronę antywirusową: Kaspersky Anti-Virus for
Windows Workstation – 60 stacji roboczych, Kaspersky Anti-Virus for Windows Server –
1, Kaspersky Anti-Virus for Linux Mail Server – 1, Kaspersky Anti-Virus for Linux File
Server -1, Kaspersky Anti-Virus for Samba Server – 1, Kaspersky Administration Kit -1.

•

Przekonfigurowano centralę telefoniczną – zakres godzin, w jakich centrala informuje
dzwoniącego z zewnątrz o nieczynnym urzędzie. Czas aktywnej pracy centrali ustawiono
na godziny: 06.00 – 21.00. Wydruk bilingu połączeń telefonicznych z centrali.

•

Zainstalowano dzwonki bezprzewodowe na każdym piętrze Urzędu oraz nowy włącznik
na zewnątrz.

•

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

•

Została zaostrzona polityka antyspamowa na serwerze pocztowym lapy.podlasie.pl.

•

Aktualizacja oprogramowania: Podatki, Budżet, Rejestr VAT, Ewidencja Działalności
Gospodarczej, Ewidencja Ludności, USC, Ewopis, Kadry i Płace, Lex, Serwis
Budowlany, Prawo Ochrony Środowiska

Urząd Stanu Cywilnego w Łapach
• Sporządzono 43 akty stanu cywilnego, w tym 20 aktów urodzeń, 3 akty małżeństwa i 20
aktów zgonu.
• Wydano 436 odpisów aktów stanu cywilnego w tym 33 odpisy zupełne, 387 odpisy
skrócone i 16 odpisów wielojęzycznych.
• Wydano2 decyzje dotyczące wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów), 2 sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych.
• Wydano zaświadczenie do ślubu konkordatowego.
•

Naniesiono przypiski na 67 aktach stanu cywilnego.

•

Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 51 osób.

•

Przekazano 146 informacji do biura ewidencji ludności i dowodów osobistych o
wszystkich zmianach dokonanych w aktach stanu cywilnego.

•

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 (192 informacje).

•

Prowadzono korespondencję konsularną.
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łapach (MOPS)
(Dyrektor M. Wasilewska)
• Do dnia 20 listopada 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia
pieniężne: zasiłki stałe dla 60 osób na ogólną kwotę 183058 zł, zasiłki okresowe dla 755
rodzin na ogólną kwotę 1788589 zł, bony na żywność dla 45 osób na ogólną kwotę 23000
zł, zasiłki celowe dla 550 osób na ogólną kwotę 188950 zł, dożywianie dzieci w szkołach
– przyznano 593 obiady dla dzieci w szkołach i przedszkolach – 207554 zł, zasiłki
celowe z Programu na dożywianie na ogólną kwotę 685152 zł.
• Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta
40 rodzin. Usługi świadczy 11 opiekunek do których zadań należy pomoc w zaspokojeniu
codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zleconą przez lekarza pielęgnację
oraz w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Od 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 do miesiąca listopada br.
wyniósł 214999 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 do miesiąca listopada br. 172 rodziny.
• Do dnia 20 listopada do ośrodka wpłynęło 545 nowych wniosków o przyznanie pomocy.
Do chwili obecnej rozpatrzono 505 wniosków i przyznano pomoc po przeprowadzeniu
wywiadów środowiskowych przez pracowników socjalnych. Pozostała część wniosków
jest w trakcie rozpatrywania i przyznawania pomocy. W związku z grupowym
zwolnieniem z ZNTK w Łapach i niewypłaceniem wynagrodzeń dla pracowników do
ośrodka zgłosiło się 370 nowych rodzin. Wnioski są rozpatrywane i przyznawana pomoc
finansowa w postaci zasiłków okresowych.
• Oprócz świadczeń wynikających z ustawy o pomocy społecznej pracownicy ośrodka
realizują inne zadania: odpowiedzi na wnioski o udostępnienie danych osobowych – 21,
odpowiedzi na pisma z sądu – 14, występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych
osobowych do różnych instytucji – 65, odpowiedzi na pisma z Policji i Prokuratury – 30.
• MOPS od 1 stycznia br. realizuje program systemowy „Nowe kwalifikacje szansą na
rynku pracy – aktywizacja społeczno – zawodowa bezrobotnych w gminie Łapy”. W
programie uczestniczyć będzie 75 rodzin, z czego: 20 osób będzie uczestniczyć w kursie
technolog robót wykończeniowych w budownictwie, 21 osób w kursie na operatora
wózków widłowych, 17 osób w kursie opiekunki, 17 osób niepełnosprawnych oraz 35
dzieci wyjedzie na 2 tygodniowe kolonie. Projekt jest realizowany zgodnie z
harmonogramem.
• Projekt Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łapach pt. „Ośrodek Wsparcia dla
Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym w Łapach” otrzymał I miejsce na Liście
rankingowej wniosków, które podlegały ocenie merytorycznej w ramach konkursu nr
2/POKL/7.2.1/08 w ramach PODDZIAŁANIA 7.2.1 Aktywizacja zawodowa i społeczna
osób zagrożonych wykluczeniem społecznym i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej
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•

•

Priorytetu VII Promocja integracji społecznej Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Wartość projektu to 185160,00 zł i MOPS otrzymał 100% dofinansowania z
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem ogólnym projektu jest aktywizacja
społeczna i rozwijanie aktywności zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem poprzez
powołanie na terenie Gminy Łapy Ośrodka Wsparcia dla Osób Zagrożonych
Wykluczeniem Społecznym. W ramach projektu została przewidziane następujące
działania: program psychoedukacyjny „Jak radzić sobie z przemocą”, trening
asertywności „Nie piję – co dalej”, warsztaty „Ja dom i praca” dla osób
niepełnosprawnych, warsztaty rozwoju osobistego „Pokonam strach”, warsztaty
„Integracja z rynkiem pracy”, grupy samokształceniowe „Dla siebie dla innych”, program
„Wspieranie osób będących w sytuacjach trudnych”, spotkanie integracyjne kończące
projekt. Wsparciem w ramach projektu zostało objętych 80 osób.
Dział świadczeń rodzinnych do 20 listopada br. wypłacił: zasiłki rodzinne dodatki do
tych zasiłków na ogólną kwotę 2980375 zł, świadczenia pielęgnacyjne na ogólną kwotę
796604 zł, świadczenia z funduszu alimentacyjnego na ogólną kwotę 565789 zł.
Do dnia 20 listopada br. na dodatki mieszkaniowe wydano 708417,76 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 br.
Do dnia 15 września przyjmowane były wnioski na stypendia szkolne. Wydano około 600
wniosków. Ośrodek wydał 526 decyzji na stypendia szkolne. Wysokość stypendium
wynosi 93 zł miesięcznie na osobę. Przyznano stypendium dla osoby z kolegium
nauczycielskiego. Stypendia są przyznane do końca lutego 2010 r. Wydano 31 decyzji
odmownych ze względu na przekroczenie kryterium dochodowego, które wynosi 351 zł.
Wypłata przyznanych świadczeń nastąpi w pierwszej połowie grudnia 2009 r.

Ośrodek Kultury Fizycznej w Łapach (OKF)
(Dyrektor A. Protasiewicz)
Sprawy organizacyjne
• Przygotowania logistyczne do organizacji halowych lig oraz rozgrywek siatkówki pań i
panów, koszykówki pań i panów oraz piłki nożnej panów, Niepodległościowych Biegów
Przełajowych, Mikołajkowego Turnieju Tenisa Stołowego, rekreacyjnych i sportowych
zajęć na bazie hal sportowych.
• Pomoc organizacyjna przy Międzynarodowym Turnieju Judo im. Antoniego Laszuka
(organizator UKS Narew).
• Pomoc organizacyjna Uniwersytetowi III Wieku w Łapach przy tworzeniu sekcji
sportowych.
Wykonane prace gospodarcze
• Zgodnie z terminarzem gier piłkarskich, przygotowuje się boiska do potrzeb rozgrywek.
• Wykonywane są zabiegi pielęgnacyjne terenów zielonych – opryski, nawożenie,
uprzątanie itp. boisk w Łapach i Uhowie oraz Plaży Miejskiej w Uhowie.
• Uporządkowano na terenie lasku Binduga ok. 6 km ścieżek, które posłużyły jako trasy
biegowe.
• Prowadzone są prace związane z zabezpieczeniem boisk piłkarskich i ich renowacją:
piaskowanie, wyrównywanie, nacinanie darni itp.
• Usuwanie starych, betonowych krawężników wzdłuż głównego boiska piłkarskiego.
Zajęcia
• Indywidualne, dla wszystkich chętnych, zajęcia piłkarskie (dwa razy w tygodniu)
uczestniczy ok.15 osób – sala PG1.
• Szkółka Siatkówki dziewcząt (dwa razy w tygodniu) ok.20 osób w ZSM i SP1.
• Szkółka Siatkówki dla dzieci (dwa razy w tygodniu) – w SP 2 ok. 15 osób.
• Indywidualne zajęcia siatkówki dla wszystkich chętnych panów – ok.12 osób w i ZSM.
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Zajęcia aerobiku pań – odbywające się trzy razy w tygodniu - uczestniczy średnio 20
osób.
• Zajęcia samoobrony dla wszystkich chętnych (dwa razy w tygodniu) - uczestniczy ok. 12
osób – salka UKS Narew.
• Rekreacyjne gry zespołowe dla wszystkich chętnych (raz w tygodniu), uczestniczy ok. 12
osób - sala LO Łapy.
• Zajęcia tenisa stołowego dla wszystkich chętnych, (dwa razy w tygodniu), uczestniczy ok.
12 osób – sala SP1.
Inne
• Każdorazowo udzielana jest pomoc sędziowska podczas rozgrywek szkolnych
odbywających się na terenie naszego miasta.
Oświata i wychowanie
Biuro Obsługi Szkół Samorządowych w Łapach (BOSS).
(Dyrektor E. Dzierżek)
(Dotyczy okresu od 26.10.2009 r. do 20.11.2009 r.)
1. Finanse, księgowość i płace
• Wykonano prace powtarzające się w każdym miesiącu związane z obsługą księgową
szkół, a więc z: wydaniem i rozliczeniem kwitariuszy K-3, wydawaniem dyspozycji
wypłat gotówki, sporządzaniem comiesięcznych deklaracji DRA z załącznikami dla ZUS,
sporządzeniem deklaracji podatkowych na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od
osób fizycznych, sporządzaniem RMUA (informacje o składkach ZUS dla pracownika),
wydawaniem na bieżąco zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na prośbę
pracownika, zadekretowaniem i zaewidencjonowaniem w urządzeniach księgowych około
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 i przygotowanie się do kolejnej kontroli w tym zakresie.
2. Pozostała działalność
• Rozpoczęto prace nad wdrożeniem art. 30a Karty Nauczyciela , czyli ustaleniem 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 obowiązujących w tym roku średnich wynagrodzeń.
Służyć to ma, o ile zaistnieje taka potrzeba, wypłaceniu nauczycielom jednorazowych
dodatków uzupełniających.
• Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku od 12.11.2009 r. w związku z
monitoringiem zachorowań na grypę raz w tygodniu zbiera informacje na temat absencji
chorobowej uczniów w naszych szkołach i przedszkolach.
• Minister Finansów zwiększył część oświatową subwencji ogólnej dla Miasta i Gminy
Łapy o 50 744 zł na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla
zwalnianych w trybie art. 20 Karty Nauczyciela, a także nauczycieli przechodzących na
emeryturę na podstawie art. 88 Karty Nauczyciela.
Promocja
• Koordynowanie organizacji imprez i wydarzeń. Udział w uroczystościach obchodów
Święta Niepodległości.
• 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.
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Opracowanie informacji o kwaterach agroturystycznych do katalogu kwater
agroturystycznych województwa podlaskiego przygotowywanego pod patronatem Urzędu
Marszałkowskiego w Białymstoku.
Zakup materiałów promocyjnych.
Zakup nagród dla wolontariuszy z terenu Gminy Łapy.
Opracowanie kalendarza imprez kulturalnych na rok 2010 i przekazanie Urzędowi
Marszałkowskiemu w Białymstoku.
Koordynowanie opracowywania kalendarza imprez kulturalnych przez szkoły z terenu
miasta i gminy Łapy.
Zorganizowanie i otwarcie wystawy Galerii „W Ratuszu” w Urzędzie Miejskim w
Łapach.
Przygotowanie komunikatów Inspektora Weterynarii i Kół Łowieckich.
Aktualizacja kalendarza imprez kulturalnych na stronie internetowej.
Prowadzenie rozmów z PKP CARGO SA w sprawie bezpłatnego przetransportowania
zabytkowego parowozu do Łap.
Udział w spotkaniach z potencjalnymi inwestorami i przygotowywanie informacji dot.
oferty inwestycyjnej Gminy Łapy.
Przygotowywanie odpowiedzi na zapytania COI w Białymstoku dot. potencjalnych
inwestorów.
Udział w uroczystej inauguracji Uniwersytetu III wieku.
Udział w spotkaniu w dn. 13.11.br. z przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.
w Tarnobrzegu i wizji lokalnej terenów cukrowni i ZNTK w Łapach oraz potencjalnych
terenów inwestycyjnych gminy.
Organizacja wyjazdu w dn. 27.11.br. do Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w
Sopocie i Pomorskiego Parku Naukowo-Technologicznego w Gdyni.
Organizacja wyjazdu w dn. 04.12.br. do Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.
Przygotowanie listów gratulacyjnych ustępującemu i nowemu Komendantowi Miejskiemu
Policji w Białymstoku.
Opracowywanie projektu dokumentacji systemu zarządzania jakością.
Koordynowanie szkolenie auditorów wewnętrznych w dniach 3-5 listopada br.
Organizacja i udział w szkoleniu dot. systemu zarządzania jakością pracowników UM w
Łapach.
Spotkanie i konsultacje z doradcą ds. wdrażania ISO w dniu 16.11.br.

Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach (ZEC)
(Dyrektor J. Płoński)
Zakład Energetyki Cieplnej w Łapach w okresie sprawozdawczym wykonywał swoją
podstawową działalność związaną z wytwarzaniem, obrotem oraz przesyłem i dystrybucją
ciepła. Ponadto w miesiącu listopadzie 2009 r. miały miejsce następujące zdarzenia:
•
Przedłużono dla 9 pracowników umowę o pracę (obsługa kotłowni ZNTK).
•
Zakończono remont sklepienia przedniego w kotle parowym WR-5 nr 1.
•
Dokonano przeglądu wagi izotopowej MPW-86.
•
Kontynuowano remont pomieszczeń w Urzędzie Miejskim w Łapach.
•
Usunięto awarię w budynku Gimnazjum nr 1.
•
Zlecono wykonanie pomiarów kontrolnych emisji pyłowo-gazowych z kotła
typ WR-5-022 – 2 szt.
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Łapach (ZWiK)
(Dyrektor W. Brzosko)
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Na bieżąco usuwano awarie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz przepompowniach
ścieków.
Prowadzono prace naprawcze i remontowe maszyn i urządzeń zakładu.
Wykonywano prace zlecone przez Urząd Miejski w Łapach.
Trwają prace przy budowie wodociągu i kanalizacji w ulicy Harcerskiej w Łapach.
Rozstrzygnięty został przetarg na wynajem koparko-ładowarki.
Wykonana została sieć wodociągowa w ulicy Mokrej.
Zakończone zostały prace przy układaniu kostki na alejce na cmentarzu wraz z
przedłużeniem wodociągu o 190 mb wraz z dwoma punktami czerpalnymi.
Trwają prace przy wykonywaniu sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicy
Płonkowskiej.
Trwają przygotowania do wykonania ekspertyzy stanu technicznego komór osadu
czynnego na oczyszczalni ścieków.
Trwają prace przy układaniu kostki przy Szkole nr 2.
Zakończono prace przy wymianie pierścieni odciążających i płyt redukcyjnych na
studniach kanalizacyjnych w Łapach-Szołajdach.
Zakończono prace przy układaniu chodnika na ulicy Cmentarnej.
Ogłoszony został przetarg na zakup materiałów budowlanych do remontu szatni na
oczyszczalni ścieków.
Wykonano monitoring i sterowanie pompy w studni nr 4 przy ulicy Śliskiej.

Strona internetowa Gminy
(Serwis Internetowy Miasta i Gminy Łapy www.lapy.podlasie.pl)
• Aktualizacja strony internetowej i BIP o przetargach, generacja mapek do przetargów.
• W kalendarzu wydarzeń reklamowane były informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane
przez jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy.
• Uruchomienie nowego działu „Kolejowe Łapy”.
• Od 29.10.2009 zostało dodanych 98 wszystkich artykułów, w tym 58 artykułów to
aktualności.
• Wprowadzone zostały 4 nowe galerie z wydarzeń.
• Obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 258 adresów mailowych.
• Dziennie dodawanych jest średnio 10 ogłoszeń, obecnie w bazie znajduje się 166 ogłoszeń
różnych, w sumie liczba odwiedzin wynosi ok. 76 tys.
• Zostały dodane 1 galerie do galerii „Lubię Łapy”.
Dodatkowe informacje (kalendarium)
• 2009.10.30. W Urzędzie Miejskim odbyła się XLIV sesja Rady Miejskiej.
• 2009.11.02. Burmistrz i Zastępca Burmistrza spotkali się z Panem Wiesławem Puszem
Starostą Powiatu Białostockiego. Spotkanie odbyło się w siedzibie Starostwa, a tematem
rozmów były wspólne inwestycje drogowe w kolejnych latach, realizacja projektu
przebudowy dróg gminnych i powiatowych na odcinku od ul. Nowowiejskiej do Gąsówki
Starej oraz sprawa ewentualnego przejęcia Przychodni przez Gminę.
• 2009.11.04. Burmistrz Łap z przedstawicielami Gminy Łapy spotkał się z Michałem
Bonim – Ministrem-Członkiem Rady Ministrów, Szefem Zespołu Doradców
Strategicznych Premiera. Spotkanie odbyło się w Urzędzie Rady Ministrów w Warszawie
i trwało półtorej godziny. Po stronie rządowej byli także przedstawiciele: PKP Cargo (w
tym Prezes Wojciech Balczun), Zarządu PKP S.A., Agencji Rozwoju Przemysłu
(Wojciech Dąbrowski - Prezes Zarządu), Ministerstwa Rozwoju Regionalnego,
Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej i in.
• 2009.11.05. Burmistrz i Zastępca Burmistrza uczestniczyli w posiedzeniu Zarządu
Powiatu Białostockiego.
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209.11.05. Burmistrz uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia
Narwiańskiej Akcji Rozwoju Ekonomicznego Wsi (N.A.R.E.W), które odbyło się w
Biurze Stowarzyszenia w Turośni Kościelnej.
2009.11.08. Burmistrz uczestniczył w obchodach 60-lecia założenia Koła Łowieckiego
„Cietrzew” Jeńki.
2009.11.09. Na zaproszenie Burmistrza w siedzibie Urzędu odbyło się spotkanie
dyrektorów łapskich szkół średnich (Liceum Ogólnokształcącego i Zespołu Szkół
Mechanicznych) z dyr. Gimnazjum nr 1 i dyr. Biura Obsługi Szkół Samorządowych.
Tematem spotkania była szeroko rozumiana współpraca między szkołami.
2009.11.10. Na stadionie OKF odbyły się Niepodległościowe Biegi Przełajowe. Burmistrz
zwycięzcom wręczył nagrody i flagi państwowe.
2009.11.11. Na Placu Niepodległości odbyły się uroczyste obchody Święta
Niepodległości.
2009.11.13. W siedzibie Urzędu Miejskiego w Łapach odbyło się spotkanie z
przedstawicielami Agencji Rozwoju Przemysłu.
2009.11.13. W Domu Kultury odbyło się spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami Łap.
2009.11.14. Na zaproszenie Polskiego Związku Emerytów i Rencistów Burmistrz
uczestniczył w obchodach „Dnia Seniora”, które odbyły się w Sali Domu Kultury w
Uhowie.
2009.11.17. Burmistrz był obecny na zebraniu wiejskim w Łapach-Łynkach, na którym
wybrano sołtysa.
2009.11.18. Burmistrz Łap z przedstawicielami Gminy Łapy po raz kolejny spotkał się z
Michałem Bonim – Ministrem-Członkiem Rady Ministrów, Szefem Zespołu Doradców
Strategicznych Premiera.
2009.11.19. Burmistrz, na zaproszenie Wójta Poświętnego, wziął udział w otarciu boiska
Orlik przy szkole w Poświętnem.
2009.11.19. Burmistrz wziął udział w uroczystości wręczenia Ogólnopolskiej Nagrody
Literackiej im. Franciszka Karpińskiego Panu Edwardowi Redlińskiemu. Uroczystość
odbyła się w Galerii im. Slendzińskich w Białymstoku.
2009.11.20. Burmistrz i Zastępca Burmistrza spotkali się z Dyrektorem PZDW.
2009.11.23. W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji Rolnictwa Leśnictwa i
Gospodarki Żywnościowej.
2009.11.24. Burmistrz i Zastępca Burmistrza spotkali się z Maciejem Żywno Wojewodą
Podlaskim oraz Wojciechem Dzierzgowskim, Wicewojewodą. Spotkanie odbyło w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim i dotyczyło sytuacji w Gminie Łapy, a także ustaleń
ze spotkań z Ministrem M. Bonim.
2009.11.24. Burmistrz wziął udział w Posiedzeniu Komisji Infrastruktury Technicznej
Rady Powiatu Białostockiego III kadencji. Jednym z punktów porządku było „Spotkanie z
Burmistrzem Łap w sprawie rozważenia możliwości nieodpłatnego zbycia na rzecz
Gminy Łapy nieruchomości położonej w Łapach przy ul. Piaskowej 9, oznaczonej w
ewidencji gruntów nr 1172 o pow. 0,5345ha z przeznaczeniem na realizację celów
publicznych”.
2009.11.25. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz pracownik obsługujący inwestorów
przeprowadzili rozmowy w Agencji Rozwoju Przemysłu w Warszawie.
2009.11.25. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz pracownik obsługujący inwestorów
spotkali się z Członkiem Zarządu Krajowej Spółki Cukrowej. Spotkanie odbyło się w
biurze Krajowej Spółki Cukrowej w Warszawie i m.in. dotyczyło zagospodarowania
obiektów Cukrowni.
2009. 11.25. W Urzędzie Miejskim odbyło się posiedzenie Komisji FinansowoGospodarczej.

Przyjmowanie interesantów i polityka informacyjna
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• 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 79 odpowiedzi.
• Na gminnej stronie internetowej w dziale Bibliografia prasowa burmistrz Łap lub inni
przedstawiciele Urzędu Miejskiego bądź jednostek organizacyjnych zamieszczają
informacje (uzupełnienia, komentarze, sprostowania) odnoszące się do opublikowanych
artykułów prasowych lub wyemitowanych materiałów radiowych i telewizyjnych.
Szczegółowe zasady i działania wynikające z prowadzonej przez Urząd Miejski
polityki informacyjnej znajdują się na gminnej stronie internetowej w dziale „Przejrzysta
Gmina” i „Nasza Strona”.
Uwaga końcowa
Obszerność niniejszego sprawozdania służy informowaniu o pracy burmistrza,
kierowanego przez niego Urzędu, jednostek organizacyjnych i całego łapskiego samorządu,
ale także po to, by można było pomóc i podpowiedzieć, zauważyć nieprawidłowości i
niedociągnięcia w działaniu, wskazywać na lepsze rozwiązania, uprzedzać przed
popełnieniem błędów. Taki bowiem jest pełny cel zasady jawności i przejrzystości gminy,
jaki sobie stawiamy: pełna przejrzystość, aby każdy mieszkaniec mógł w pełni poznać
działalność swego samorządu i bez przeszkód w tę działalność się włączyć.
Sprawozdanie to nie rości sobie miana wyczerpującego sprawozdania z pracy
burmistrza i wszystkich struktur gminnych. Jest jedynie materiałem informacyjnym. Zależy
mi jednak, aby obejmowało szeroki zakres działalności samorządu i zawierało jak najwięcej
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych Gminy.
Pytania i wnioski należy kierować bezpośrednio do burmistrza lub do sekretariatu
burmistrza. Dziękuję także za wskazanie błędów i propozycje tematów, jakie sprawozdanie
mogłoby zawierać.
Sprawozdanie po przedstawieniu go radnym Rady Miejskiej (jako wersji roboczej) i
wprowadzeniu ew. uwag i korekt (w tym poprawek redakcyjnych) jest publikowane na stronie
internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Roman Czepe
burmistrz Łap
Łapy, 26.11.2009 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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