SPRAWOZDANIE
z działalności międzysesyjnej burmistrza Łap1)
- w okresie: 27.02.2009 r. – 27.03.2009 r.
Zarządzenia burmistrza
I. Zarządzenia
•
•
•

W sprawie zmian w budżecie gminy na 2009 r.
W sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2008 r.
W sprawie ewidencji i sporządzania sprawozdań budżetowych Rb-WS w zakresie
wydatków strukturalnych ponoszonych przez jednostkę budżetową Urząd Miejski w
Łapach oraz jednostki podległe.
II. Zarządzenia wewnętrzne

Bezpieczeństwo - Sprawy obronne i zarządzanie kryzysowe
• W Urzędzie Miejskim w Łapach odbyła się kontrola z zakresu spraw obronnych z
polecenia Wojewody Podlaskiego dotycząca: planowania operacyjnego, szkoleń z zakresu
spraw obronnych w 2008 i 2009 r., nakładania świadczeń w 2008 i 2009 r. oraz planów z
tym związanych, planów dotyczących ochrony zdrowia w warunkach nadzwyczajnych i
regulaminów organizacyjnych i planów dotyczących czasu zagrożenia bezpieczeństwa
państwa.
• Sporządzono i przekazano do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego dane dotyczące gminy
z zakresu logistyki oraz przygotowania do działania na wypadek epidemii do celów
sporządzenia „Wojewódzkiego Planu działania na wypadek wystąpienia epidemii”.
• Sporządzono i przekazano do Starostwa dane dotyczące spraw logistycznych oraz
infrastruktury krytycznej na terenie gminy, celem sporządzenia „Wojewódzkiego Planu
ochrony infrastruktury krytycznej”.
Kwalifikacja wojskowa (dawny pobór)
• Zaktualizowano listy osób do kwalifikacji wojskowej rocznik podstawowy
i roczniki starsze, w trakcie uzgodnienia są dane z innymi jednostkami administracyjnymi
i organami wojska.
• Termin kwalifikacji dla gminy Łapy 14 – 24 kwietnia 2009.
• Sporządzono wezwania dla osób zobowiązanych do stawienia się na kwalifikację,
powiadomiono inne urzędy o osobach rocznika podstawowego przebywających na
naszym terenie.
Szkolenia
• Rozstrzygnięto zorganizowany dla szkół podstawowych oraz gimnazjalnych konkurs
plastyczny na temat ochrony przeciwpożarowej i zagrożeń cywilizacyjnych, prace
przekazano na szczebel powiatu.
• Zorganizowano kolejną edycję Ogólnopolskiego Konkursu Wiedzy Pożarniczej w dwóch
grupach wiekowych, po 2 laureatów szczebla gminnego weźmie udział w etapie
powiatowym.
• Odbyło się szkolenie z zakresu spraw obronnych osób z kierownictwa Urzędu oraz
pracowników na samodzielnych stanowiskach.
• Skierowano na przeszkolenie do Międzywojewódzkiego Ośrodka Szkolenia Kadr w
Białymstoku komendanta Drużyny Wykrywania i Alarmowania.
Z zakresu logistyki OC
• Uzgodniono z Wydziałem Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego wykazy sprzętu
OC użyczonego ze stanu Wojewody z zasobów skarbu Państwa.
• Rozpoczęto prace związane z przeglądem sprzętu OC celem przeznaczenia do
wybrakowania oraz konserwacji.

•

Prowadzona jest sprawa likwidacji i zdjęcia budowli ochronnej znajdującej się obok
dworca - wystąpiono o zgodę na likwidację do Wojewody.
Z zakresu ochrony ppoż.
• Odbyły się 3 zebrania sprawozdawcze w OSP Łapy, OSP Daniłowo i OSP Łupianka
Stara.
• Sporządzono i przekazano zbiorcze informacje dla KM PSP w Białymstoku odnośnie
stanu posiadania sprzętu w jednostkach OSP ujętych w KSRG.
• Podjęło pracę Centrum Kształcenia na odległość zorganizowane w Uhowie we
współdziałaniu z jednostką OSP, zawarto umowę z Powiatowym Urzędem Pracy na staż
dla jednej osoby w Centrum Kształcenia.
• Prowadzone są rozmowy dotyczące dofinansowania Centrum Kształcenia z EFS
(Europejskiego Funduszu Społecznego).
• Został przeszkolony 1 strażak w zakresie obsługi agregatu prądotwórczego z OSP Łapy.
• 2 strażaków z OSP Płonka i 2 strażaków z OSP Łapy-Dębowina uzyskało dopuszczenie
do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi.
Biblioteka Publiczna
Zbiory
• W lutym 2009 roku do biblioteki wpłynęło ogółem 313 książek na kwotę 2222,04 zł, z
tego z zakupu (środki samorządowe) 36 wol. na kwotę 723, 64 zł, dary – 186 wol. na
kwotę 920,90 zł, przekazanych z CEN- 91 wol. na kwotę 577,50 zł. Zbiory wzbogaciły się
o podarowane płyty CD w ilości 9 szt. na kwotę 72 zł i 11 broszur. Wpływy zostały
opracowane formalnie i rzeczowo. Prowadzono meliorację katalogów i listy książek
zaczytanych.
Czytelnicy
• Zarejestrowano 1018 nowych czytelników.
Udostępnianie
• Biblioteki odwiedziły 4422 osoby. Wypożyczono do domu 8325 vol. Udostępniono na
miejscu 740 książek. Wypożyczono 356 czasopism, 47 egz. zbiorów specjalnych, 20
czasopism oprawnych i 5 egz. dokumentów audiowizualnych do domu. Z 1388
czasopism, 87 czasopism oprawnych, 22 egz. zbiorów specjalnych czytelnicy skorzystali
na miejscu. Funkcjonowały 2 Punkty Książki Mówionej. Ze stanowisk internetowych
skorzystało 591 osób. Udzielono 2299 informacji, w tym: 1313 informacji bibliotecznych,
161 informacji bibliograficznych, 589 informacji rzeczowych, 136 informacji tekstowych,
100 informacji elektronicznych.
Prace popularyzacyjne
• Przygotowano i urządzono 8 wystaw dotyczących rocznic literackich i historycznych, 3
fotogazetki, 5 gazetek, lekcję biblioteczną, głośne czytanie, 8 spotkań z uczestnikami
dwóch kół bibliotecznych w Filii Bibliotecznej w Daniłowie. W lutym odbyły się 3
spotkania ph. „Przedszkolak w bibliotece”.
• 03-05.02.2009 r. - odbyły się „Ferie w bibliotece”, w których wzięło udział 24 osoby. W
czasie ferii czytano dzieciom bajki i baśnie. Odbywały się zajęcia plastyczne, zabawy z
chustą, oglądanie filmów.
• 23.02.2009 r. - 150 rocz. śmierci Zygmunta Krasińskiego – duża wystawa ph. „ Świat
wybawienia już sobie nie zjedna – Pod stopą wieków rozwarte otchłanie – Wszystko w
proch pójdzie - tylko prawda jedna, Jak wieczny posąg z marmuru, zostanie.”
• 25.02.2009 r. - zorganizowano zajęcia czytelnicze w ramach projektu realizowanego przez
Szkołę Podstawową nr 1 w Łapach ph. „Znam, wiem, potrafię”.
• 25.02 - lekcja biblioteczna klasa VI ,,Zapoznanie się z księgozbiorem regionalnym i
wyszukanie najciekawszych informacji o swoim regionie.” (FB Daniłowo).
• 26.02.2009 r. odbyła się wycieczka uczniów koła historycznego ze Szkoły Podstawowej
nr 1 w Łapach, na której został wyświetlony pokaz multimedialny „Łapy kiedyś, Łapy
dziś” i „Słowianie”.
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•

27.02.2009 r. odbyło się pierwsze spotkanie w ramach realizacji projektu „Tradycje i
zwyczaje Ziemi Łapskiej”, podczas którego beneficjenci zapoznali się z herbem i legendą,
oraz wykonali ilustrację do wysłuchanej legendy o Łapach.
Dyskusyjny Klub Książki
• 05.02.2009 r. odbyło się spotkanie Młodzieżowego Dyskusyjnego Klubu Książki.
• 26.02 odbyło się kolejne spotkanie DKK – dyskusja nad książką W. Jerofiejewa –
„Moskwa-Pietuszki”.
Komputerowy Kurs dla Dorosłych
• Zorganizowano i przeprowadzono 6 spotkań szkoleniowych dla uczestników kursu (jedno
spotkanie - 10 osób + wolontariusze + prac. biblioteki).
Lekcje z przedsiębiorczości
• 20.02.2009 r. zorganizowano spotkanie z cyklu „Lekcje z przedsiębiorczości” z
przedstawicielami Urzędu Miasta Anną Rutkowską oraz Banku PKO i Millennium w
Łapach. Wzięli w nim udział łapscy przedsiębiorcy oraz uczniowie klas drugich z I
Liceum Ogólnokształcącego w Łapach (uczestniczyło 48 osób).
Projekt „Walory środowiska naszą szansą” (FB Uhowo)
• 02.02.2009 r. spotkanie z informatykiem Dariuszem Gąsowskim.
• 05.02.2009 r. spotkanie beneficjentów, ustalanie pytań do wywiadów, wgrywanie zdjęć
przyniesionych przez beneficjentów.
• 12.02.2009 r. spotkanie z historykiem P. Sobieszczakiem; wykład, pokaz map i dyskusja
na temat historii Uhowa.
• 26.02.2009 r. spotkanie z Alicją Szewiot – twórczość ludowa – robótki ręczne,
szydełkowanie.
Budownictwo
• Sporządzono wyjaśnienie w formie postanowienia w sprawie wydanych decyzji
środowiskowych, dotyczących przedsięwzięć inwestycyjnych, polegających na
przebudowie drogi powiatowej nr 1525B Łapy-Szołajdy – Gąsówka Stara, drogi
powiatowej nr 2347B – ul. Grzybowa w Łapach, drogi gminnej nr 106441B – ul.
Sienkiewicza w Łapach oraz drogi gminnej nr 106575B w Łapach-Szołajdach,
niezbędnego do podpisania umowy pomiędzy Gminą Łapy i Województwem Podlaskim
na dofinansowanie z funduszy unijnych projektu pod nazwą „Przebudowa ciągu dróg
gminnych i powiatowych (drogi o nr 106575B, 106441B, 2349B, 2347B, 1525B) od ul.
Nowowiejskiej w Łapach do Gąsówki Starej”, wybranego do dofinansowania uchwałą
Zarządu Województwa Podlaskiego nr 130/1819/08 z dnia 18 listopada 2008 r. w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007–2013.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków
zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Łapy.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem zmian miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego, obowiązujących na terenie miasta i gminy Łapy.
• Kontynuowano prace nad sporządzeniem trzech niżej wymienionych miejscowych
planów zagospodarowania przestrzennego części miasta i gminy Łapy, obejmujących:
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Łapy-Szołajdy i
Łapy-Dębowina oraz częściowo na terenie miasta Łapy (pomiędzy cukrownią a ww.
wsiami) na cele przemysłowo-gospodarcze, usługowe i mieszkalne,
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Uhowo wzdłuż
drogi wojewódzkiej nr 682, na cele przemysłowo-gospodarcze i usługowe,
- przeznaczenie terenów rolnych położonych w obrębie gruntów wsi Płonka Kościelna
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 681 (strona południowa), na cele przemysłowogospodarcze, usługowe i mieszkaniowe.
Przygotowano wystąpienia do Podlaskiej Izby Rolniczej w sprawie ponownego
zaopiniowania przeznaczenia gruntów rolnych klas III na cele nierolnicze w projektach w/
w planów, w związku z negatywną opinią organu w tym zakresie.
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•

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.

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 25 lutego 2009r.
• Sporządzenie protokołu z ww. posiedzenia komisji.
• Przygotowanie i obsługa sesji Rady Miejskiej, która odbyła się w dniu 27 lutego 2009 r.
• 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: Rolnictwa Leśnictwa i Gospodarki
Żywnościowej w dn.23.03.09r.; Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu w dn.24.03.09r.;
Finansowo-Gospodarczej w dn.25.03.09r.
• Obsługa ww. komisji.
• Ustalenie porządku obrad sesji, która odbędzie się 27 marca 2009r.
• Przesłanie porządku obrad oraz projektów uchwał radnym.
• Zawiadomienie sołtysów, dyrektorów jednostek gminnych, lokalnej prasy o terminie i
porządku obrad XXXVI sesji.
• Załatwianie spraw bieżących wpływających do Biura Rady Miejskiej.
Dom Kultury w Łapach
• 11 marca prezentacja „Dożynek z produktem lokalnym” w konkursie Podlaska Marka
Roku 2008.
Prezentacja przebiegała w czterech kategoriach: smak, miejsce, przedsięwzięcie i produkt.
Gmina Łapy przedstawiła Dożynki z produktem lokalnym (kategoria - przedsięwzięcie).
W tej grupie wystąpiło jeszcze 33 konkurentów.
Chodzi oczywiście o gminne dożynki w Daniłowie zorganizowane w 2008 roku, w czasie
których po raz pierwszy przeprowadzony został konkurs na produkt lokalny. Oficjalne
ogłoszenie wyników nastąpi 28 marca podczas uroczystej gali w gmachu Opery i
Filharmonii Podlaskiej.
• 22-29 marca - XII Łapski Tydzień Teatru
Ewidencja ludności i sprawy obywatelskie
Ewidencja Ludności
• Urodzenia - 11, zgony - 23, małżeństwa - 2, pobyty czasowe -10, zameldowanie na pobyt
stały - 4, przemeldowania - 22, wymeldowania - 19, nadanie numeru PESEL - 15,
udzielonych informacji - 86, decyzje o wymeldowaniu – 4.
• Inne - 745 (poprawianie aktów urodzeń, adresów stałych, aktów stanu cywilnego,
nazwisk, rejestracja pobytu czasowego poza LBD, uzupełnianie adresów czasowych i
adresów stałych, uzupełnianie obowiązku wojskowego, uzupełnianie poprzednich stanów
cywilnych, wymeldowanie z pobytu stałego bez potwierdzenia zameldowania, zmiana
nazwiska, zmiana rodzaju pobytu przy zakończeniu pobytu czasowego, kopiowanie
plików i zmian do CBD i TBD, wyprowadzanie zmian do CBD i TBD) - liczba ta wynika
z wydruku - Statystyka Rejestracji Zdarzeń w Ewidencji.
Dowody
• Złożonych wniosków - 77, wydanych dowodów - 69, przyjętych dowodów - 21,
anulowanych dowodów - 54, wydano kopert dowodowych - 14, założono kopert
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dowodowych - 60, otrzymano kopert dowodowych - 5, udzielonych informacji - 30,
wydanych zaświadczeń o utraconych dowodach osobistych - 3, sprawdzonych kopert
dowodowych - 30.
Gospodarka finansowo-budżetowa
za okres 27.02.2009 r. - 27.03.2009 r.
W zakresie podatku od nieruchomości (osoby fizyczne i prawne), podatku rolnego, podatku
leśnego, łącznego zobowiązania pieniężnego (miasto i gmina):
• Dokonano wymiaru podatku od nieruchomości na rok 2009 (m. Łapy - 4.900 decyzji,
gmina – 3.766 decyzji).
• Dokonano wymiaru podatku dla wójta gminy Turośń Kościelna i jego rodziny (6 decyzji).
• Wprowadzono 1.487 potwierdzeń odbioru nakazów płatniczych (gmina).
• Wycofano 7 tytułów wykonawczych z powodu opłacenia zaległości podatkowej (miasto).
• Przyjęto 198 wniosków o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju
napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
• Wydano 2 zaświadczenia o niezaleganiu w podatkach (gmina).
• Rozliczono inkaso sołtysów za I kwartał 2009 r. i sporządzono wykaz do naliczenia
prowizji.
• Spisano 3 protokoły o stanie majątkowym w związku z podaniami o umorzenie zaległości.
• Wprowadzono 66 zmian geodezyjnych (60 zmian miasto, 6 zmian gmina).
• Wydano 48 zaświadczeń o stanie majątkowym (miasto – 4, gmina - 44).
• Wydano decyzję w sprawie przyznania ulgi w podatku rolnym.
• Udzielono 9 odpowiedzi na zapytania nadesłane przez KRUS, ZUS, MOPS.
• Wydano postanowienie odnośnie uzupełnienia materiału dowodowego dotyczące
odroczenia podatku od nieruchomości osób prawnych.
• Wydano decyzję w sprawie odroczenia podatku od nieruchomości (osoby prawne).
• Wydano 2 postanowienia w sprawie zarachowania na poczet zaległości podatkowych
(podatki miejskie).
• Przyjęto 4 korekty deklaracji podatku od nieruchomości osób prawnych wysłano 3
postanowienia dotyczące zarachowania wpłat na podatek od nieruchomości osób
prawnych.
W zakresie podatku od środków transportowych:
• Dokonano comiesięcznej aktualizacji bazy danych pojazdów na podstawie wykazu
Starostwa Powiatowego.
• Przyjęto i wprowadzono do ewidencji deklaracje dot. podatku od środków transportowych
osób fizycznych i prawnych.
• Wystawiono i wysłano 34 upomnienia dot. wpłaty podatku od środków transportowych.
• Przeprowadzono postępowanie wyjaśniające i wydano decyzję w sprawie umorzenia
podatku od środków transportowych.
W zakresie rachunkowości budżetowej:
• Dokonano bieżącego księgowania operacji za miesiąc II-III.2009 r. oraz uzgodniono
klasyfikacje i konta księgowe.
• Wystawiono faktury VAT za miesiąc II-III.2009 r. dotyczące sprzedawanych usług.
• Sporządzono deklarację VAT-7 za miesiąc II.2009 r.
• Sporządzono sprawozdanie do Kuratorium Oświaty o środkach finansowych na
inwestycje oświatowe w 2008 r.
• Przygotowano dokumentację związaną ze spłatami rat kredytów i pożyczek oraz odsetek.
• Założono nowy rachunek bankowy.
• 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.
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Sporządzono sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2008 rok.
Wprowadzono zarządzenie odnośnie ewidencjonowania wydatków strukturalnych.
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
• Dokonano wymiany gruntu na drodze dojazdowej do posesji nr 49A przy ulicy Długiej.
Wykonano nawierzchnię żwirową na długości 70m. Wartość 3438 zł.
• Wykonywane są bieżące naprawy dróg o nawierzchni gruntowej (równanie).
Remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych
• Wykonywane są bieżące naprawy nawierzchni bitumicznych.
Oznakowanie pionowe i poziome dróg
• Wykonywane są na bieżąco drobne naprawy oznakowania.
Budowle drogowe (mosty, przepusty)
• Została zawarta umowa na wykonanie remontu budowli mostowej w Łaupiance Starej.
Wartość umowy - 65 900 zł.
Oświetlenie uliczne
• Została zawarta umowa na wykonanie montażu 32 dodatkowych punktów świetlnych.
Wartość wykonania - 24 165,75 zł.
• Została zawarta umowa na wykonanie przebudowy 13 sztuk szafek pomiarowosterowniczych na terenie miasta Łapy. Wartość prac - 31 000 zł.
• Została zawarta umowa na wykonanie remontu linii oświetleniowej na trasie Łapy Łapy- Dębowina (wymiana 18 sztuk słupów ). Wartość prac - 45 018 zł.
II. Inwestycje
• Trwa budowa sieci wodociągowej w pasie drogi gminnej ul. Lenartowicza po działkach o
nr geodez. 198/7, 201/5, 195/1. Wykonawcą robót jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji
w Łapach.
• Zlecono Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji w Łapach wykonanie 2 przyłączy do sieci
kanalizacji sanitarnej, 2 przyłączy do sieci wodociągowej.
• rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji projektowej sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Cmentarnej na kwotę 3 600,00 zł
brutto oraz na opracowanie dokumentacji projektowej na spinkę sieci wodociągowej
pomiędzy miejscowościami Łapy-Pluśniaki i Łapy-Dębowina za kwotę 3 600,00 zł brutto.
W obu zapytaniach wykonawcą zostało Biuro Projektowe Maciej Pieróg.
• Trwa postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych na budowę sieci
wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Białostockiej w Uhowie, gm. Łapy.
• Przygotowano i złożono w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zgłoszenia dociepleń;
- budynku Zespołu Szkół w Płonce Kościelnej,
- budynku Przedszkola nr 2 w Łapach,
- budynku Szkoły Podstawowej w Daniłowie Dużym,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 2 ,
- budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach przy ul. Mostowej 9,
- budynku Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Łapach przy ul. Płonkowskiej,
- budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w Łapach.
• Przygotowano i złożono w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zgłoszenie na
budowę boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół nr 1 w Łapach na działce nr geod.
89, przy ul. Letniej w Łapach.
• Przygotowano i złożono w Starostwie Powiatowym w Białymstoku zgłoszenie remontów:
- Wiejskiego Domu Kultury Płonka Kościelna,
- Wiejskiego Domu Kultury Uhowo,
- Wiejskiego Domu Kultury Łapy-Szołajdy,
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- Świetlicy Wiejskiej Gąsówka-Skwarki,
- Świetlicy Wiejskiej Daniłowo Małe,
- Świetlicy Wiejskiej Gasówka-Oleksin,
- Świetlicy Wiejskiej Łupianka Stara.
• Współpracowano z WKZ i Parafią w Uhowie w sprawie remontu bramy przy ul.
Kościelnej w Uhowie.
III. Ochrona środowiska i gospodarka odpadami.
• W związku z pismem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Białymstoku znak WF.III.053/2009 z dnia 05 marca 2009 r. rozpoczęto prace
związane z kompletowaniem dokumentów niezbędnych do realizacji zadania: Usuwanie
materiałów zawierających azbest z terenu Gminy Łapy.
• Zapoznano się z 4 wersją studium wykonalności dot. zadania Modernizacja oczyszczalni
ścieków i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łapy.
• Przygotowane zostały i przesłane do wyspecjalizowanych firm zapytania ofertowe na
obiór odpadów niebezpiecznych z mogilnika znajdującego się przy ul. Harcerskiej.
• Przygotowano i wysłano pismo do Ministra Środowiska oraz podlaskich
parlamentarzystów w sprawie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. Urząd
Miejski w Łapach będąc zainteresowany dofinansowaniem tego przedsięwzięcia pragnie
wyjaśnić techniczne i prawne aspekty z tym związane.
• Wystąpiono dwukrotnie do Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Białymstoku w sprawie możliwości przeznaczenia środków
finansowych na zadanie polegające na dofinansowaniu zakupu i montażu na terenie woj..
podlaskiego kolektorów słonecznych i pomp ciepła.
• Zwrócono się do dyrekcji Narwiańskiego Parku Narodowego oraz do Nadleśnictwa
Rudka w sprawie wyrażenie zgody na planowaną modernizację gminnego składowiska
odpadów w Uhowie.
• Przygotowano akcję zbiórki zużytych urządzeń elektrycznych i elektronicznych 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.
• W dniu 6 marca 2009 r. został złożony wniosek aplikacyjny 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. Łączna wartość projektu wynosi około 21,5 mln zł, a dotacja około 10,2
mln zł.
• 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. dostarczyła
zaktualizowaną dokumentację techniczną. 26 marca 2009 r. zostały podpisane dwie
umowy o dofinansowanie projektów drogowych.
• 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”. Do
16 kwietnia planowane jest złożenie dokumentacji aplikacyjnej.
• Trwają prace związane z przygotowaniem wniosku o dofinansowanie II edycji projektu
dotyczącego funkcjonowania punktów przedszkolnych w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki Oś priorytetowa IX. Projekt złożony zostanie do 31 marca 2009 r.
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Opracowany i złożony został wniosek o dofinansowanie II edycji zajęć pozalekcyjnych,
zaplanowanych na rok szkolny 2009/2010 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał
Ludzki, Oś priorytetowa IX. Całkowita kwota wniosku wynosi około 1,1 mln zł.
• 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. Wniosek zostanie złożony w terminie do 31 marca 2009 r.
• 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. Całkowita wartość projektu wynosi około 850 tys. zł.
• 16 marca 2009 r. został złożony wniosek 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
• W dniu 14.03.2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty mieszkaniowej z budynku przy ul.
Kopernika 4, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
przeprowadziła kompleksowy remont dachu), udzielono absolutorium zarządowi oraz
przyjęto plan gospodarczy na rok 2009r.
• Po raz kolejny przyjrzano się sytuacji i mieszkańcom lokalu przy ul. Kopernika 4/10,
konsultowano się w tej sprawie z MOPS w Łapach.
• W dniu 14. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty mieszkaniowej z budynku przy ul.
Armii Krajowej 2, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
przeprowadziła kompleksowy remont dachu wraz z pracami dodatkowymi), udzielono
absolutorium zarządowi oraz przyjęto plan gospodarczy na rok 2009r.
• W dniu 14. 03. 2009 r. odbyło się zebranie Wspólnoty mieszkaniowej z budynku przy ul.
Kopernika 2, na którym przyjęto sprawozdanie finansowe za rok 2008 (wspólnota
przeprowadziła kompleksowy remont dachu, który jednak nie został zakończony z
powodu braku środków finansowych), udzielono absolutorium zarządowi oraz przyjęto
plan gospodarczy na rok 2009 r.
• Ustosunkowano się do podań 4 osób chcących wynająć mieszkanie z zasobów Gminy
Łapy.
• Udzielono informacji Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie
możliwości przydzielenia lokalu jednemu z mieszkańców miasta.
• Na zebraniach wspólnot mieszkaniowych rozpropagowywana jest ulotka przedstawiająca
warunki ubiegania się o przyznanie dodatku mieszkaniowego.
• Trwają prace nad rozwiązaniem problemu braku lokali socjalnych, na terenie gminy.
• Prowadzone są prace w celu rozwiązania problemów oraz uregulowania spraw
własnościowych i technicznych związanych z funkcjonowaniem budynku socjalnokomunalnego znajdującego się przy ul. Cmentarnej 16 w Łapach i dalszą możliwością
zagospodarowania terenu wokół niego. Przygotowano wstępną koncepcję podziału
wnętrza budynku na poszczególne lokale.
Utrzymanie czystości i porządku
• Rozpoczęło sprzątanie miasta (w bardzo ograniczonym zakresie ze względu na warunki
pogodowe).
• Uprzątnięto tereny leśne wokół składowiska odpadów.
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Prowadzone jest instruowanie i 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 Powiatowemu Centrum Zarządzania Kryzysowego.
• Prowadzona jest ciągła koordynacja akcji zimowego utrzymania dróg gminnych –
wydawane są dyspozycje co do konieczności odśnieżania.
• Prowadzony jest codzienny monitoring i zapisy stanu pogody.
• Przeprowadzono procedurę zapytania ofertowego w celu wyłonienia wykonawcy prac
związanych cięć pielęgnacyjnych i wycinką drzew.
• Trwa planowanie prac związanych z estetyką miasta oraz pielęgnacją zieleni w okresie
letnim.
Bezpańskie zwierzęta
• W dniu 20.02.2008 cztery psy odłowione na terenie gminy Łapy zostały umieszczone w
schronisku.
• Na bieżąco przyjmowane są zgłoszenia mieszkańców w sprawie uciążliwości i zagrożeń
powodowanych przez bezpańskie psy.
• W związku z prowadzonymi w województwie podlaskim kontrolami, poinformowano
Powiatowy Inspektorat Weterynarii o sposobie prowadzenia odłowu zwierząt oraz ilości
decyzji i zezwoleń wydawanych w oparciu o ustawę o ochronie zwierząt.
Cmentarze i grobownictwo
• Trwa opracowywanie koncepcji budowy właściwego zaplecza techniczno-socjalnego na
potrzeby cmentarza komunalnego przy ul. Żwirki i Wigury w Łapach. Przedyskutowano z
projektantem zaproponowaną przez niego koncepcję zagospodarowania przyszłej
zachodniej części cmentarza. Zgłoszono uwagi do jego projektu.
• Trwa tworzenie kart ewidencyjnych grobów wojennych wg wzoru przesłanego przez
Urząd Wojewódzki w Białymstoku.
VI Zajęcia pasa drogowego
Lokalizacja i umieszczenie urządzeń obcych w pasach dróg gminnych i
wewnętrznych
• Wydano 7 decyzji dotyczącą lokalizacji urządzeń obcych.
• Wydano zgodę 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.
•
Sporządzono sprawozdanie w sprawie sporządzenia informacji o sieciach dróg
publicznych, obiektach mostowych, tunelach w granicach i poza granicami
administracyjnymi miasta dla Instytutu Badawczego Dróg i Mostów w Warszawie.
•
Wystąpiono do Zarządu Powiatu w Białymstoku w sprawie wydania opinii o nadaniu
kategorii dróg publicznych dla 8 dróg położonych na terenie miasta i 2 na terenie
Łupianki Starej.
Inwestycje drogowe.
• Wystąpiono z zapytaniem ofertowym do 4 projektantów drogowych dotyczące
„Opracowania dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Nowej na odcinku od
ul. Grabowej do ul. Jaworowej wraz z przebudową na odcinku od ul. Jaworowej do ul.
Piaskowej”.
• Zawarto umowę z Panem Piotrem Łukjańczukiem na „Opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy ul. Szkolnej w Łapach na odcinku 140m od ul. gen.
Wł. Sikorskiego (droga wojewódzka nr 682).
• Zawarto umowę z Panem Piotrem Łukjańczukiem na „Opracowania dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy ul. Kopernika od ul. Piwnej do ul. Spółdzielczej oraz
ul. Krzywej na odcinku od ul. Kopernika do ul. Sikorskiego”.
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Gospodarka nieruchomościami
• Za dzierżawę gruntów stanowiących własność Gminy Łapy wystawiono 45 faktur na
kwotę netto 23 423 zł.
• Wydano 4 decyzje zatwierdzające podział nieruchomości oraz wydano 5 opinii –
postanowień na podział nieruchomości.
• Dla 10 nieruchomości przydzielono numery porządkowe nieruchomości.

•

•

•

•

•

•
•
•
•

•
•

•

Zawarto (odnowiono) 10 umów najmu na lokale położone w budynku przy ul. Głównej 8.
Poprzednie umowy były zawarte na okres 1 roku. Do 3 umów dotyczących dzierżawy
gruntu pod „Biedronką” przygotowano aneksy o zmianie numerów działek i
dzierżawionej powierzchni. Zmiany powstały z powodu podziału działki. Podpisano
nową umowę najmu powierzchni użytkowej 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 zawarto umowę
na identycznych warunkach z drugim rzeczoznawcą majątkowym.
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dotyczący działki nr
2043, położonej w Łapach przy ulicy Barwikowskiej 8.
Na 30 kwietnia 2009 r. ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
nieruchomości położonej w Łapach przy ulicy Sikorskiego, oznaczonej numerem
geodezyjnym 230/91 o powierzchni 0,2759 ha, stanowiącej własność Skarbu Państwa w
użytkowaniu wieczystym Gminy Łapy. Na działce usytuowany jest schron, przewidziany
do likwidacji. Cenę wywoławczą ustalono na kwotę 250.000 zł.
Na 17 lutego 2009 roku ogłoszono pierwszy przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż
lokalu mieszkalnego Nr 4 o powierzchni użytkowej 19,40 m2, położonego na poddaszu
budynku mieszkalnego w Łapach przy ulicy Brańskiej 2. Cenę wywoławczą ustalono na
kwotę 13.987 zł. Nikt nie wpłacił wadium w terminie zakreślonym w ogłoszeniu, zatem
przetarg zakończył się wynikiem negatywnym. Lokal będzie ponownie wystawiony do
sprzedaży.
Wydano 2 decyzje o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo
własności.
Gmina Łapy na podstawie art. 73 uzyskała własność działek nr 1030/1 – ul. Przechodnia
oraz dz. 1019 - ul. Śliska. Działki te w dniu 31 grudnia 1998 roku stanowiły własność
Skarbu Państwa i zajęte były pod drogę publiczną.
W dniu 5.03.br. do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego Placówka Zamiejscowa w
Łomży przesłano wykazu nieruchomości obejmujący 25 działek dla których ujawniono
prawo własności w księgach wieczystych.
Do właścicieli nieruchomości położonych we wsi Łapy-Szołajdy, które graniczą z
gruntami miasta Łapy skierowano zapytanie - ofertę z propozycją wykupu gruntów.
Łącznie w miesiącu lutym i marcu zapytanie o wykup skierowano do właścicieli 56
działek.
Do Sądu Rejonowego w Białymstoku IX Wydziału Ksiąg Wieczystych wysłano 2
wnioski o wpis. Wnioski te obejmują 5 działek.
W dniu 12.03.2009 r. podpisano akty notarialne 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) oraz
nieruchomości nr 1938/9 o pow. 0,0834 ha położonej przy ulicy Głównej z
przeznaczeniem pod parking miejski.
W dniu 12.03.209 roku zawarto akt notarialny na 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%
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bonifikaty.
W dniu 16.03.2009 roku zawarto akt notarialny w sprawie nabycia przez Gminę Łapy
nakładów budowlanych stanowiących własność osób fizycznych znajdujących się na
nieruchomości nr 1106/1 o pow. 0,0350 ha, która przeznaczona jest na powiększenie
terenu Komisariatu Policji w Łapach. Nakłady wykupiono za kwotę 19250 zł.
Z Radą Sołecką wsi Uhowo zawarto na okres 3 lat umowę na użyczenie nieruchomości
(nieużytki, las) stanowiących własność Gminy Łapy, położonych w Uhowie o pow.
łącznej 7,21 ha z przeznaczeniem na działalność statutową wsi.
Wywieszono wykaz nieruchomości przeznaczonej na zbycie w drodze zamiany nr 1367 o
pow. 0,0304 ha położonej w Łapach przy ul. Piwnej 1 zabudowanej budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym stanowiącym własność osoby fizycznej.
Pod obrady Rady Miejskiej w Łapach przygotowano 4 projekty uchwał:
1. Uchwała w sprawie wydzierżawienia na okres 15 lat zabudowanej nieruchomości nr
54/2 o pow. 0,29 ha stanowiącej własność Kółka Rolniczego w Gąsówce-Osse
2. Uchwała w sprawie przekazania w użyczenie na okres 15 lat Radzie Sołeckiej wsi
Gąsówka Osse nieruchomości nr 54/2.
3. 2 uchwały o nabyciu na rzecz Gminy Łapy zabudowanych nieruchomości (dotyczy
nieruchomości ZNTK w Łapach, na której posadowiony jest budynek kina oraz działki
położonej w sąsiedztwie Urzędu, zabudowanej zakładem opiekuńczym dla dorosłych
„Samarytanka”).
W dalszym ciągu trwają rozmowy i negocjacje mające na celu pozyskanie na własność
nieruchomości zabudowanej budynkiem przy ul. Głównej 8.

Handel – Przedsiębiorczość
W okresie od 01.01.2009 do 23.03.2009r.
• Zarejestrowano 50 nowych podmiotów gospodarczych
• Dokonano zmiany wpisu w ewidencji działalności gospodarczej 99 przedsiębiorcom.
• Wydano 18 zaświadczeń o prowadzeniu działalności gospodarczej na wniosek o
udostępnienie danych osobowych.
• Potwierdzono aktualność wpisu 47 przedsiębiorcom
• Wykreślono z ewidencji działalności gospodarczej w związku z likwidacją działalności 23
przedsiębiorców
• Przeniesiono akta sprawy do innych organów rejestrowych w związku ze zmianą miejsca
zamieszkania 6 przedsiębiorców
• Potwierdzono za zgodność z oryginałem 47 zaświadczeń o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej
• Wydano decyzję stwierdzającą wygaśnięcie zezwolenia na sprzedaż napojów
alkoholowych w związku z likwidacją działalności gospodarczej
• Zaliczono 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 52 zaświadczenia potwierdzające wniesienie stosownych opłat za korzystanie z
zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w celu przedłożenia ich przedsiębiorcom
zaopatrującym punkty sprzedaży w napoje alkoholowe
• Zaewidencjonowano wpłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów
alkoholowych w 2009 r. – w wysokości 117 866,40 zł.
• W ramach Lokalnego Okienka Przedsiębiorczości współpracującego z Podlaską Fundacją
Rozwoju Regionalnego udzielane są podstawowe informacje na temat podjęcia własnej
działalności gospodarczej w kraju i zagranicą, dostępnych środkach finansowych na
rozpoczęcie działalności gospodarczej, dotacjach dla małych i średnich firm z funduszy
unijnych w latach 2007-2013
• Przedsiębiorcy rejestrujący własną działalność gospodarczą zaopatrywani są w druki oraz
otrzymują pomoc w zakresie prawidłowego ich wypełnienia
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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 4 zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych
w 2 nowych punktach sprzedaży do spożycia w miejscu sprzedaży (punkty
gastronomiczne) w Łapach przy ul. Cmentarnej i ul. Sikorskiego.
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dokonała kontroli 11
punktów sprzedaży napojów alkoholowych w zakresie zgodności sprzedaży napojów
alkoholowych z posiadanym zezwoleniem, w wyniku kontroli nie stwierdzono uchybień
w ww. zakresie.
Kontynuowane jest 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 1 punkcie sprzedaży /punkt
gastronomiczny/ w Łapach przy ul. Głównej.

Inne informacje Urzędu Miejskiego
Sprawy organizacyjne
• Przygotowano dokumenty OT dla nowo zakupionego sprzętu.
• Przyjęto do Archiwum Zakładowego 273 jednostek akt niearchiwalnych.
• Przygotowano spis dokumentacji niearchiwalnej do Archiwum Państwowego z prośbą o
wyrażenie zgody na brakowanie (354 jednostki niearchiwalne).
• Zgłoszono do ubezpieczenia sprzęt elektroniczny o wartości 31 055,77 zł (komputery,
kamera internetowa, projektor, telewizor).
• Zgłoszono do ubezpieczenia budynek przy ul. Głównej 8.
• Zawarto 2 umowy zlecenia.
• Uczestniczono w rozmowach odnośnie remontu parteru i II piętra Urzędu Miejskiego.
• Na bieżąco uzupełniano materiały biurowe.
• Utylizowano sprzęt komputerowy.
• Zakupiono 2 zestawy komputerowe.
• Zakupiono 3 monitory.
• Przygotowano zarządzenie wewnętrzne w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz
ochrony przeciwpożarowej w Urzędzie Miejskim w Łapach.
• Przeszkolono wstępnie z zakresu BHP i wydano zaświadczenia 5 osobom.
• Przygotowano rozliczenie remontu pomieszczeń po byłej kotłowni położonej w budynku
Gimnazjum nr 1 w Łapach.
Ponadto
•

Trwają przygotowania związane ze złożeniem wniosku wraz z załącznikami i poszerzenie
granic miasta Łapy do Wojewody Podlaskiego. Ostateczny termin mija 31 marca 2009 r.

•

Trwają przygotowanie związane z ogłoszonymi na dzień 7 czerwca wyborami do
Parlamentu Europejskiego.

•

W dniach 11-13 marca z upoważnienia Wojewody Podlaskiego została przeprowadzona
kontrola z zakresu rozpatrywania skarg i wniosków, oświadczeń majątkowych i
udostępniania informacji publicznej.

•

Rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego uczestniczył posiedzeniu komisji oceniającej prace
nadesłane do Konkursu gazetek szkolnych zorganizowanego przez Zespół Szkół
Mechanicznych.

Informatycy
12

•

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).

•

Aktualizacja i instalacja na 2 komputerach aplikacji UPUSC dla USC (służąca do
przesyłania aktu małżeństwa, urodzenie, zgonu) uruchomienie synchronizacji aplikacji z
serwerem, uruchomienie automatycznej kopii bezpieczeństwa.

•

Przeniesienie na okres 2 tygodni 2 komputerów z Referatu Budżetowo- Finansowego do
centrali (przy kasie), konfiguracja komputerów i drukarki w celu drukowania wydruków
podatków w Kasie.

•

Pomoc w aktualizacji strony Biblioteki, banery, artykuły, galerie zdjęć. Stworzenie
prostego interfejsu do zamieszczanie zdjęć w artykułach.

Urząd Stanu Cywilnego
• Sporządzono 57 aktów stanu cywilnego, w tym: aktów urodzeń – 19, aktów małżeństw –
5, aktów zgonu – 33.
• Wydano 399 odpisów aktów stanu cywilnego.
• Wydano decyzje dotyczące: wpisania aktów zagranicznych (urodzeń, małżeństw,
zgonów) – 7 , sprostowania i uzupełnienia aktów zagranicznych– 9.
• Wydano decyzję na skrócenie terminu oczekiwania na zawarcie związku małżeńskiego.
• Wydano zaświadczenia do ślubu konkordatowego dla 10 par.
• Udzielono ślubu cywilnego– jednej parze.
• Naniesiono przypiski na aktach stanu cywilnego– 68.
• Potwierdzono wnioski do dowodów osobistych dla 51 osób.
• 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 – 252.
• Prowadzono korespondencję konsularną.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej (MOPS)
• Do dnia 23 marca 2009 roku ośrodek przyznał decyzją następujące świadczenia
pieniężne:
- zasiłki stałe dla 53 osób na kwotę 16953,81 zł,
- zasiłki okresowe dla 558 rodzin na kwotę 14150,00 zł,
- zasiłek celowy w wyniku zdarzenia losowego 5000 zł,
- bony na żywność dla 45 osób na kwotę 45000 zł,
- dożywianie dzieci w szkołach – przyznano 561 obiadów dla dzieci w szkołach i
przedszkolach,
- zasiłki celowe z Programu na dożywianie na kwotę 85000 zł.
• Ponadto do zadań ośrodka należy organizowanie i świadczenie usług opiekuńczych, w
tym specjalistycznych w miejscu zamieszkania. Z tej formy pomocy aktualnie korzysta
33 rodziny. Usługi świadczy 11 opiekunek, do których zadań należy pomoc w
zaspokojeniu codziennych potrzeb życiowych, opieka higieniczną, zlecona przez lekarza
pielęgnacja 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 1 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.
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Osobom wymagającym całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub
niepełnosprawności, niemogącym samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu
ośrodek wydał decyzje na umieszczenie w domach pomocy społecznej. Z tej formy
pomocy w miesiącu marcu br. skorzystało 11 osób, które są umieszczone w Domu
Pomocy Społecznej w Uhowie, oraz 2 osoby, które są umieszczone w Jałówce. Ogólny
koszt za pobyt w domach pomocy w miesiącu styczniu br. wyniósł 17335,50 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 marcu br. 13 rodzin.
W miesiącu lutym do ośrodka wpłynęło 265 nowych wniosków o przyznanie pomocy. Do
dnia 23 marca 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 – 18,
- odpowiedzi na pisma z Sądu – 7,
- występowanie z wnioskiem o udostępnienie danych osobowych do różnych instytucji –
11,
- odpowiedzi na pisma z 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. Aktualnie pracownicy socjalni zawarli 75 kontraktów socjalnych i wydali
decyzje na zasiłki celowe w wysokości 66 zł miesięcznie od marca do grudnia 2009 r.
Dział świadczeń rodzinnych w miesiącu marcu br. wypłacił zasiłki rodzinne na ogólną
kwotę 200106 zł, zasiłki pielęgnacyjne na kwotę 60588 zł, świadczenia pielęgnacyjne z
tytułu opieki nad dzieckiem niepełnosprawnym dla 31 osób na kwotę 14280 zł oraz
jednorazowe zapomogi w wysokości 12000 zł.
Zostały wydane również decyzje na podstawie ustawy o funduszu alimentacyjnym. W
miesiącu marcu wypłacono 48965 zł.
Do dnia 19 lutego wydano 40 decyzji na dodatki mieszkaniowe, które będą płacone od
miesiąca marca. Ogółem w tym miesiącu wypłacono świadczenia na ogólną kwotę
54769,15 zł.

Ośrodek Kultury Fizycznej (OKF)
Sprawy organizacyjne
• Przyjęcie na staż dwóch pracowników – instruktorów sportu.
• Przejęcie przez główna księgową OKF-u prowadzenia księgowości stowarzyszeń UKS
Narew oraz UKS Łapa.
• Przygotowania logistyczne do IX Biegu im. Waldemara Kikolskiego.
Przeprowadzone imprezy i zajęcia sportowe
• Przeprowadzono halowe zawody lekkoatletyczne dla dzieci ze szkół podstawowych i
gimnazjalnych z terenu gminy Łapy (hala ZSM) – udział wzięło 552 zawodników i
zawodniczek (405 ze SP i 147 z PG).
• Trwają cyklicznie rozgrywki halowe:
- piłki nożnej – startuje około 100 osób
- koszykówki mężczyzn – startuje około 80 osób
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- siatkówki kobiet i mężczyzn – startuje około 70 osób
• Aktualnie trwają zajęcia:
- aerobiku dla pań – trzy razy w tygodniu -uczestniczy średnio 20 osób – każdorazowo;
- halowa piłka nożna dwa razy w tygodniu – uczestniczy około 20 osób – każdorazowo;
- tenisa stołowego dla wszystkich – dwa razy w tygodniu około 20 osób – każdorazowo;
- 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);
- zajęcia z samoobrony kobiet i mężczyzn na bazie salki gimnastycznej UKS Narew – 14
osób;
- wyjazdy na pływalnię dla osób niepełnosprawnych – całkowity koszt wyjazdów
pokrywa OKF.
• Każdorazowo udzielana jest pomoc sędziowska podczas rozgrywek szkolnych
odbywających się na terenie naszego miasta.
• Udzielono pomocy organizacyjnej Kołu Wędkarskiemu przy turnieju tenisa stołowego.
Wykonane prace gospodarcze
• Wykonane zostały czynności (dwukrotnie) związane z ręcznym odśnieżeniem boiska
piłkarskiego oraz jego przygotowaniem do gry, dzięki czemu mogły się odbyć terminowe
spotkania III ligowej drużyny piłkarskiej Pogoni (jako jedyny mecz rozegrany na
Podlasiu). W drugim przypadku nieocenioną pomoc okazali strażacy z Ośrodka Szkolenia
Pożarniczego.
Oświata i wychowanie
Dotyczy okresu od 23.02.2009 r. do 23.03.2009 r.
1. Finanse, księgowość i płace
• Wykonano prace powtarzające się w każdym miesiącu, a związane z obsługą księgową
szkół, a więc z: wydaniem i rozliczeniem kwitariuszy K-3, wydaniem dyspozycji wypłat
gotówki, sporządzeniem 14 comiesięcznych deklaracji DRA z załącznikami dla ZUS,
sporządzeniem 14 deklaracji podatkowych na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
od osób fizycznych, sporządzeniem ponad 400 RMUA (informacje o składkach ZUS dla
pracownika), wydawaniem na bieżąco zaświadczeń o zatrudnieniu i wynagrodzeniu na
prośbę pracownika, zadekretowaniem i zaewidencjonowaniem w urządzeniach
księgowych około 1 000 pozycji, sporządzeniem i wypłaceniem wynagrodzeń płatnych z
góry dla ponad 300 nauczycieli, sporządzeniem i wykonaniem ponad 1000 przelewów
oraz sporządzeniem wymaganych sprawozdań budżetowych.
• Prace dodatkowe: obsługa finansowa 2 programów związanych z prowadzeniem punktów
przedszkolnych oraz z zajęciami pozalekcyjnymi w szkołach.
2. Pozostała działalność
• Przygotowano projekt regulaminu wynagradzania dla nauczycieli, który uzgodniono w
dniu 19.03.2009 r. ze związkami zawodowymi reprezentującymi nauczycieli (ZNP i
NSZZ „Solidarność”).
Promocja
• Podlaska Marka Roku: zebranie Produktów Lokalnych, pomoc w organizacji stoiska do
prezentacji przedsięwzięcia: Dożynki z Produktem Lokalnym; promowanie stoiska
podczas oficjalnej prezentacji w Dworze Czarneckiego (03.03.2009 r.); wystosowanie
oficjalnych podziękowań za produkty, przyznanie nagrody dla pani D. Sobieszczak za
przygotowanie szczupaka faszerowanego.
• Opracowanie regulaminu do konkursu: „Najczystsze sołectwo Gminy Łapy”.
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Konsultacje nad regulaminem do konkursu „Najlepszy produkt lokalny Gminy Łapy”.
„Pociąg Papieski” w Łapach: przygotowanie metryczki imprezy, stały kontakt z
przedstawicielami PKP Przewozy Regionalne, przekazanie prowadzenia sprawy dla
dyrektora SP nr 1.
Udział w Podlaskich Targach Turystycznych w Białymstoku z SGGN (20.03.2009 r.),
przygotowanie materiałów promocyjnych, promowanie Gminy Łapy, udział w konferencji
„Opowieści z Narwi”.
Udział w pracach na rzecz obrony ZNTK: zebranie zespołu oraz koordynowanie prac nad
transparentami dla protestujących (zakup materiałów, projektowanie kształtów napisów,
malowanie).
Odebranie zaległej poczty (w tym elektronicznej) i udzielenie odpowiedzi, wysłanie
listów z materiałami promocyjnymi Łap, stworzenie listu promocyjnego w jez.
angielskim.
Sprawy bieżące (przygotowanie pomysłów do Strategii Promocji Łap, konsultowanie ich,
przegląd prasy codziennej oraz fachowej i zbieranie informacji dotyczących promocji, przygotowywanie informacji na stronę internetową).

Zakład Energetyki Cieplnej (ZEC)
• Wybudowano ścianę i wstawiono 2 drzwi w mieszkaniu w budynku przy ul Brańska 8.
• W dniu 05.03.2009 r. spłacono 60.000,00 zł plus odsetki pożyczki z dnia 8 października
2007 r.
• Podpisano dwa aneksy do umów dostawy i przesyłu energii cieplnej (Liceum
Ogólnokształcące, Urząd Miejski).
• Podpisano umowę dostawy i przesyłu energii cieplnej (Powiatowy Urząd Pracy).
• Zakończono remont 4 pomieszczeń w budynku Urzędu Miejskiego.
• Wpłynął wniosek o wydanie warunków przyłączenia (budynek handlowy przy ul. Żwirki i
Wigury).
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
• Rozstrzygnięty został 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 Urząd Miejski w Łapach.
• Trwa przygotowanie przetargu na dostawę materiałów wodno - kanalizacyjnych.
• Rozstrzygnięty został przetarg na zakup koparko-ładowarki i walca drogowego.
Strona internetowa Gminy Łapy
• Od 27.02.2009 zostało dodanych 154 wszystkich artykułów, w tym 95 artykułów to
aktualności.
• Wprowadzone zostały 3 nowe galerie z wydarzeń.
• W Kalendarzu wydarzeń reklamowane były informacje o imprezach (plakaty) nadsyłane
przez jednostki podległe, instytucje, szkoły, stowarzyszeń z Gminy Łapy.
• Nowe banery reklamowe: Obrona miejsc pracy w ZNTK, Biblioteka w Łapach,
Uniwersytet Trzeciego Wieku.
• Utworzenie modułu „Wiadomość dnia”.
• Trwają pracę nad nową wersją strony.
• Powstanie nowego działu: Wojskowość (Obronność).
• Obecnie newsletter rozsyła aktualności ze strony do około 234 adresów mailowych.
• Administrowanie i nadzorowanie ogłoszeń różnych.
• Statystyka: dziennie dodawane są średnio 5 ogłoszenia, obecnie w bazie znajduje się 120
ogłoszeń różnych.
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Inne informacje
• 2009.03.01. Burmistrz był obecny na spotkaniu OSP Łapy, które odbyło się w świetlicy
OSP przy ul. Płonkowskiej.
• 2009.03.03. Burmistrz i Sekretarz Gminy, wzięli udział w seminarium w ZSM w Łapach.
• 2009.03.03. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z Mieszkańcami ŁapSzołajd, w sprawie poszerzenia granic miasta.
• 2009.03.04. Burmistrz uczestniczył w Walnym Zebraniu Członków SGGN.
• 2009.03.04. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu w Gimnazjum nr 1, poświęconemu
osobie patrona szkoły, S. Nilskiego-Łapińskiego.
• 2009.03.09. Burmistrz uczestniczył w posiedzeniu Wojewódzkiej Komisji Dialogu
Społecznego.
• 2009.03.10. Burmistrz spotkał się ze związkami zawodowymi ZNTK.
• 2009.03.10. Burmistrz uczestniczył w naradzie poświęconej oczyszczalniom
przydomowym.
• 2009.03.12. Burmistrz podpisał trzy akty notarialne ze Spółdzielnią Mieszkaniową
„Kolejarz”, regulujące własność nieruchomości.
• 2009.03.12. w Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza z Prezesem Instalu.
• 2009.03.12. w sali konferencyjnej Urzędu, odbyło się spotkanie Burmistrza z
przedstawicielami Biura Obsługi Szkół Samorządowych, ZNP oraz z przewodniczącym
Komisji Oświaty Zdrowia Kultury i Sportu. Spotkanie dotyczyło regulaminu
wynagrodzeń nauczycieli.
• 2009.03.12. Burmistrz spotkał się z mieszkańcami miejscowości Gąsówka-Osse w
sprawie Planie Odnowy Miejscowości.
• 2009.03.12. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu na hali ZNTK (transmitowanym przez
TV).
• 2009.03.14. Burmistrz był obecny na spotkaniu OSP w Łupiance Starej.
• 2009.03.18. Burmistrz, Zastępca Burmistrza oraz pracownik UM w referacie ochrony
środowiska, spotkali się z panem Markiem Godlewskim, Nadleśnikiem w Rudce.
Tematem spotkania było m.in. gminne składowisko odpadów w Uhowie.
• 2009.03.19. Burmistrz wziął udział posiedzeniu Rady Rodziców w Gimnazjum nr 1 w
Łapach.
• 2009.03.20. Burmistrz na zaproszenie Wojewody Podlaskiego uczestniczył w spotkaniu w
Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim, dotyczącym sytuacji Zakładów Naprawczych Taboru
Kolejowego w Łapach.
• 2009.03.23. Burmistrz uczestniczył w spotkaniu z parlamentarzystami w związku z
sytuacją ZNTK.
• 2009.03.25. W Urzędzie Miejskim odbyło się spotkanie Burmistrza i Sekretarz Gminy z
przedstawicielami Państwowej Inspekcji Pracy. Omawiano sytuację pracowników ZNTK
w Łapach i program pomocy dla zwalnianych.
• 2009.03.25. Burmistrz oraz pracownik referatu BGI, wzięli udział w zebraniu na terenie
PHU „EKO” z właścicielem i mieszkańcami ulic Słonecznej, Południowej i Żwirki i
Wigury. Powodem spotkania były skargi mieszkańców na emisję hałasu z
przedsiębiorstwa.
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
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przejrzystości gminy, jaki sobie stawiamy: pełna przejrzystość, aby każdy mieszkaniec mógł
w pełni poznać działalność swego samorządu i bez przeszkód w tę działalność się włączyć.
Sprawozdanie nie rości sobie ambicji do wyczerpującego sprawozdania z pracy
burmistrza i wszystkich struktur gminnych. Jest jedynie materiałem informacyjnym. Zależy
mi jednak, aby obejmowało szeroki zakres działalności samorządu i zawierało jak najwięcej
informacji na temat działalności Urzędu Miejskiego i jednostek organizacyjnych gminy.
Pytania i wnioski należy kierować bezpośrednio do burmistrza lub do sekretariatu
burmistrza. Dziękuję także za wskazanie błędów i propozycje tematów, jakie sprawozdanie
mogłoby zawierać.
Po przedstawieniu sprawozdania radnym Rady Miejskiej i wprowadzeniu ew. uwag i
korekt (w tym poprawek redakcyjnych) sprawozdanie jest publikowane na stronie
internetowej Urzędu, a podpisany oryginał jest archiwizowany zgodnie z instrukcją
kancelaryjną.
Roman Czepe
burmistrz Łap
Łapy, 27.03.2009 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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