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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 16 października 2018 r. do 28 listopada 2018 r. 

 
 

1. W dniu 17.10.2018 r. złożono wniosek w ramach PROW 2014-2020, pod działanie 

„Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”. Zakres zadania: Przebudowa ulicy 

Przedszkolnej w Małkini Górnej. Wartość zadania 3312779,03 zł brutto. Wnioskowana 

kwota dofinansowania 2 107 000,00 zł brutto. 

2. W dniu 18.10.2018 r. podpisano umowę z firmą Rafał Soliwoda ALTORA SYSTEM, 

ul. Podchmielewie 29, Jasienica na zadanie pn.: ,,Montaż, zakup i dostawa monitoringu 

wizyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2 im Fryderyka Chopina w Małkini Górnej”. 

Kwota umowy 24 600,00 zł brutto. Termin realizacji 30.11.2018 roku. 

3. W dniu 19.10.2018 r. odbyła się uroczystość wręczenia medali „Za Długoletnie Pożycie 

Małżeńskie dla 25 par małżeńskich z terenu naszej gminy” - Złote Gody. 

4. W dniu 19.10.2018 r. przyprowadzono do Ochotniczej Straży Pożarnej nowo zakupiony 

samochód ratowniczo –gaśniczy MAN 18.340. 

5. W dniu 19.10.2018 r. ogłoszono konkurs profilaktyczny pn. „Żyję zdrowo – bo nie 

ulegam nałogom” został on skierowany do uczniów szkół podstawowych, 

gimnazjalnych oraz przedszkolaków z terenu gminy Małkinia Górna. Celem konkursu 

jest m.in. promocja zdrowego stylu życia, trzeźwości i abstynencji przez 

upowszechnianie wzorów i postaw prozdrowotnych. 

6. W dniu 22.10.2018 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego sprawozdanie końcowe z projektów zrealizowanych w ramach 

programu „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2018” 

na zadania pn.: „Budowa placu zabaw wraz placem do gry w bule” w Szkole 

Podstawowej nr 1 i ,,Budowa wiaty grillowej” w Daniłowie. Kwota dotacji celowej 

10 000,00 zł brutto na każde z zadań.  

7. W dniu 22.10.2018 r. zlecono firmie Zakład Produkcji Sprzętu Oświetleniowego 

Stanisław Rosa ul. Strefowa 1 43-109 Tychy, dostawę opraw oświetlenia ulicznego 

w liczbie 35. Kwota zlecenia 22 253,01 zł brutto. Termin realizacji 28.12.2108 r.  

8. W dniu 23.10.2018 r. podpisano umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Małkini Górnej dotyczącą zagospodarowania terenu 

wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni – część wschodnia. Kwota umowy 769 999,68 zł 

brutto. Termin realizacji 31.05.2019 roku.  

9. W dniu 23.10.2018 r. podpisano umowę z firmą ,,Czyste Środowisko” Wojciech Nowak 

ul. Łąkowa 2 Wola Suchożebrska dot. Wykonania dokumentacji projektowej 

na organizację siłowni napowietrznej dla dorosłych przy Szkole Podstawowej w Orle. 

Kwota umowy 7995,00 zł brutto. Termin realizacji 28.12.2018 roku. 

10. W dniu 24.10.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na budowę sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini 

Górnej. Wpłynęły cztery oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyło Przedsiębiorstwo 

Instalacji Sanitarnych INSTAL z Sokołowa Podlaskiego. Cena oferty 618 050,40 zł 

brutto. Planowany termin realizacji 30.06.2019 roku. 

11. W dniu 24.10.2018 r. – odwiedziłam mieszkankę gminy Małkini Górnej, która 

świętowała setne urodziny. 

12. W dniach 24 i 25.10.2018 r. podpisano umowę w sprawie dotacji celowej z Samorządu 

Województwa Mazowieckiego w kwocie 45167,00 zł na rzecz Ochotniczych Straży 



2 
 

Pożarnych z terenu gminy Małkinia Górna. Zakup inwestycyjny finansowany jest 

w 100%. Planowany termin realizacji do 31 grudnia 2018 roku.  

Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzyma: 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Małkini Górnej w kwocie 23000,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup kamery termowizyjnej. 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Prostyni w kwocie 11667,00 ł z przeznaczeniem na zakup 

zestawu poduszek wysokociśnieniowych pneumatycznych. 

- Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach w kwocie 10500,00 zł z przeznaczeniem 

na zakup motopompy. 

13. W dniu 25.10.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na przebudowę drogi 

gminnej w miejscowości Klukowo. Wpłynęły trzy oferty. Ofertę najkorzystniejszą 

złożyło Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych MIKST z Węgrowa. Cena 

oferty 1 024 548,07zł brutto. Planowany termin realizacji 30.09.2019 roku. 

14. W dniu 26.10.2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Budowlano – 

Handlowym  Zdzisław Niziński z Wyszkowa na Budowę kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w części ul. Ostrowskiej i Kościelnej w Małkini Górnej. Kwota umowy 

415 346,19 złotych brutto. Termin realizacji 31.12.2018 roku. 

15. W dniu 26.10.2018 roku unieważniono przetarg nieograniczony dotyczący budowy 

drogi gminnej w miejscowości Treblinka, ponieważ cena najkorzystniejszej oferty 

z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć 

na sfinansowanie zamówienia. 

16. W dniu 26.10.2018 r. odbył się w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu koncert 

charytatywny „Gramy dla Karola”. 

17. W dniu 29.10.2018 roku podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Usług Projektowych 

i Geodezyjnych Arkadiusz Łojewski z Ostrowi Mazowieckiej dotyczącą pełnienia 

obowiązków Inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji 

pn.: Rozbudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Rostki 

Wielkie - Kępina. Kwota umowy 3 444,00 zł brutto. Planowany termin realizacji 

31.05.2019 r. 

18. W dniu 29.10.2018 roku podpisano umowę z firmą Usługi Projektowo – Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski z Łomży dotyczącą pełnienia obowiązków Inspektora nadzoru 

inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Budowę kanalizacji sanitarnej wraz 

z przyłączami w części ul. Ostrowskiej i Kościelnej w Małkini Górnej. Kwota umowy 

2 000,00 zł brutto. Planowany termin realizacji 31.12.2018 r.  

19. W dniu 29.10.2018 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Instalacji Sanitarnych 

INSTAL z Sokołowa Podlaskiego na Rozbudowę sieci wodociągowej wraz 

z przyłączami w miejscowości Rostki Wielkie - Kępina. Kwota umowy 220 735,80 zł 

brutto. Termin realizacji 31.05.2019 r. 

20. W dniu 30.10.2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej 

przekazano 7 jednostkom OSP wyposażenie i sprzęt ratowniczy zakupiony ze środków 

Funduszu Sprawiedliwości – Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy 

Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości. Całkowity 

koszt przedsięwzięcia wyniósł 32832,00 zł. Dofinansowanie z budżetu gminy w kwocie 

328,32 zł. Projekt finansowany w 99 % ze środków Funduszu Sprawiedliwości.  

21. W dniu 31.10.2018 r. odebrano roboty budowlane dotyczące przebudowy drogi gminnej 

w miejscowości Grądy, realizowane przez firmą VIKBUD Robert Wierzbowski 

z Ostrołęki. Wartość robót 590 000,00 zł brutto.  

22. W dniu 06.11.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na budowę drogi 

gminnej relacji Błędnica – Małkinia Dolna. Wpłynęły cztery oferty. Ofertę 
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najkorzystniejszą złożyła firma VIKBUD Robert Wierzbowski z Ostrołęki. Cena oferty 

1 184 727,93 brutto. Planowany termin realizacji 30.09.2019 roku. 

23. W dniu 07.11.2018 r. Centrum Wolontariatu w Małkini Górnej ogłosiło akcję pn. „List 

do św. Mikołaja”. Celem akcji jest przygotowanie paczek mikołajkowych dla dzieci 

uczęszczających na zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „Świetlica 2016”. Zachęcamy 

do udziału. 

24. W dniu 07.11.2018 r. -w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się rozstrzygnięcie 

gminnego konkursu fotograficznego pn. ,,Matematyka Okiem Laika”. 

25. W dniu 11.11.2018 r. odbyły się gminne obchody 100. rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

26. W dniu 13.11.2018 roku unieważniono przetarg nieograniczony dot. Budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek, 

ponieważ firma z najkorzystniejszą ofertą Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz 

Nalewajk, Dzbenin 84, 07-410 Ostrołęka, nie wniosła wymaganego zabezpieczenia 

do należytego wykonania umowy. 

27. W dniu 14.11.2018 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony dot. Budowy sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe Boreczek. 

Planowany termin otwarcia ofert 30.11.2018 roku. 

28. W dniu 15.11.2018 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę drogi 

gminnej w miejscowości Treblinka. Planowany termin otwarcia ofert 03.12.2018 r. 

29. W dniu 15.11.2018 r. rozstrzygnięto gminny konkurs na komunikat pn. „SMARTSTOP 

PATRZ NA DROGĘ”. Komunikat dźwiękowy laureatów I miejsca będzie emitowany 

przez sygnalizatory dźwiękowe wraz z detektorami ruchu przy trzech przejściach dla 

pieszych na terenie gminy Małkinia Górna. Konkurs organizowany był w ramach 

projektu pod nazwą „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu 

drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji świetlnej) – 

SMARTSTOP – Patrz na drogę”. 

30. W dniu 16.11.2018 roku podpisano umowę z Warszawskim Funduszem Rozwoju 

Inwestycji Sp. z o.o. z Warszawy na tworzenie ścieżek edukacyjnych w miejscowości 

Małkinia Górna. Kwota umowy 198 890,22 zł. Termin realizacji do końca roku. 

31. W dniu 23.11.2018 roku podpisano umowę z firmą MULTIKOM Andrzej Nakielski 

z Ostrołęki na Budowę kanalizacji sanitarnej na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej 

w Małkini Górnej. Kwota umowy 10 961 236,50 zł brutto. Planowany termin realizacji 

31.07.2020 r. 

32. W dniu 23.11.2018 r. dokonano nabycia nieruchomości gruntowej oznaczonej numerem 

ewidencyjnym 579/6 o powierzchni 292 m2 położonej w Małkini Górnej 

z przeznaczeniem na poszerzenie wjazdu do cmentarza od strony ulicy Kościelnej. 

33. W dniu 23.11.2018 r. odebrano prace remontowe przeprowadzone w lokalu 

komunalnym przy ul. Nurskiej 132/2 w Małkini Górnej. Wartość remontu 29 897,20 zł.  

34. W dniu 26.11.2018 r. przygotowano 42 wezwania do złożenia wyjaśnień w sprawie 

różnicy liczby osób zamieszkujących a złożonych w deklaracjach śmieciowych. 

35. W dniu 26.11.2018 r. odbyło się spotkanie organizacyjne z wolontariuszami w sprawie 

„Świątecznej Zbiórki Żywności”, która odbędzie się 30 listopada i 1 grudnia.  

36. Rozstrzygnięto przetarg na odśnieżanie i zwalczanie gołoledzi na drogach gminnych 

w sezonie zimowym 2018- 2019r. W dniu 6 listopada 2018r. podpisano umowę 

z wybranym wykonawcą: Zakładem Gospodarki Mieszkaniowej i Komunalnej 

w Małkini Górnej. 

37. W zakresie oświetlenia drogowego wymieniono zepsute lampy nienadające się 

do naprawy (rtęciowe) na lampy LED-owe - 67 sztuk. 

Dobudowano nowe dodatkowe punkty oświetleniowe - 29 sztuk. 
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38. Przygotowano parkingi, nową tymczasową organizację ruchu oraz drogi dojazdowe 

do cmentarza wyznaniowego przy ul. Kościelnej w Małkini Górnej w dniu Wszystkich 

Świętych. 

39. Uzupełniono oznakowanie drogowe na drodze gminnej ul. Jana III Sobieskiego 

w Kańkowie. 

40. Sporządzono: 15 aktów urodzenia, 22 aktów małżeństwa, 21 aktów zgonu. Odbyły się 

2 śluby cywilne, przyjęto 3 zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński, wydano 2 

decyzję o zmianie nazwiska. 


