
Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 15 do 29 października 2019 r. 

 

1. W dniu 15.10.2019 r. –  zorganizowano III Gminne Obchody Dnia Edukacji Narodowej 

zorganizowane w SP im. Jana Pawła II w Prostyni. Podczas uroczystości zostały 

wręczone nagrody nauczycielom za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze oraz 

wręczono nagrody zwycięzcom II Gminnego Konkursu  Ortograficznego o Pióro Wójt 

Gminy Małkinia Górna. Na zakończenie obchodów muzycznym upominkiem dla 

zaproszonych gości był występ zespołu ,,Kwiaty Polskie” z Chmielewa. 
2. W dniu 16.10.2019 roku zlecono firmie Comfort – Therm Łukasz Krawczyk 

z Naruszewa  wykonanie dostosowania instalacji małej kotłowni do warunków 

współpracy istniejącego kotła z nowopowstałą instalacją solarną na potrzeby produkcji 

ciepłej wody użytkowej w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna III. 

Kwota zadania 4 920 ,00 zł brutto.  

3. W dniu 16.10.2019 roku zlecono firmie PPHU Goleniak z Grodziska Mazowieckiego 

dostawę namiotu 3 m x 6 m w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Grądy. Kwota 

zadania 2 542,12 zł brutto. 

4. W dniu 16.10.2019 roku podpisano z firmą INTER- Edu  umowę na dostawę do dwóch 

szkół  sprzętu informatycznego w ramach rządowego programu „Aktywna tablica” 

na kwotę 33 200,00 zł. 

5. W dniu 17.10.2019 roku  podpisano umowę z firmą M-meble Maria Wojtyra na wyko-

nanie mebli i ścianki działowej na kwotę 4.400,00 zł   w budynku Gminnego Żłobka 

w Małkini Górnej w związku z zamiarem złożenia wniosku do Sanepidu w sprawie 

utworzenia własnej kuchni.  

6. W dniu 17.10.2019 roku zlecono firmie PHU Altech Andrzej Żurawski z Małkini 

Górnej wykonanie montażu siłowników do bramy garażowej w budynku OSP Kańkowo 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo. Koszt: 2 300,00 zł brutto. 

7. W dniu 18.10.2019 roku przeprowadzony został przetarg na zbycie niezabudowanej 

nieruchomości gruntowej nr 64/2 o pow. 739 m2  położonej w Małkini Górnej za cenę 

73 000,00 zł (cena wywoławcza: 50 000,00 zł).  

8. W dniu 21.10.2019 roku podpisano umowę dofinansowanie inwestycji pn. „Rozbudowa 

drogi gminnej nr 260439W ul. Piaski na dz. nr 996/13 wraz z budową kanalizacji 

deszczowej, rozbudowa drogi gminnej nr 260422W ul. lipowej wraz z budową 

kanalizacji deszczowej” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Kwota dotacji: 

845 792,00 zł.  

9. W dniu 21.10.2019 roku Wójt Gminy przywitała uczestników projektu ERASMUS +, 

którzy przyjechali do naszej gminy z Turcji, Rumunii, Portugali oraz Włoch. Gmina 

w ramach wsparcia projektu realizowanego przez Szkołę Podstawową nr 2 im. Fryde-

ryka Chopina  dofinansowała  transport uczestników podczas pobytu w gminie.  

10. W dniu 22.10.2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania 

pn.: Rozbudowę ul. Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna”. Wartość 

robót 882 763,79 zł brutto. Wykonawca Firma Transportowo – Usługowa Mirosław 

Przesmycki ul. M.C. Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna. 

11. W dniu 22.10.2019 roku Wójt Gminy wzięła udział w pasowaniu pierwszoklasistów 

na uczniów w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie.  
12. W dniu 23.10.2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na Odśnieżanie 

i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, przejazdów 

kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy Małkinia Górna 

w sezonie zimowym 2019/2020. Planowany termin otwarcia ofert 04.11.2019 roku. 



13. W dniu 23.10.2019 roku wydano decyzję odmawiającą nakazania właścicielowi 

nieruchomości przywrócenia stanu poprzedniego na gruncie lub wykonania urządzeń 

zapobiegającym szkodom. 

14. W dniu 23.10.2019 roku zostały zainstalowane dwa nowe czujniki jakości powietrza 

Airly. Czujniki zainstalowane w OSP Małkinia Górna ul. Ostrowska 9 i Świetlicy 

Wiejskiej w Rostkach wielkich. Czujniki zakupione w ramach „Mazowieckiego 

Instytutu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2019”. Zadanie pod nazwą „Zakup 

systemu służącego do informowania o jakości powietrza w Gminie Małkinia Górna 

uzyskał dofinansowanie w wysokości do 50 % to jest 1 832,00 zł brutto, łączna wartość 

zadania to 3 665,40 zł brutto. 

15. W dniu 24.10.2019 roku ogłoszono przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 r.  

16. W dniu 24.10.2019 r. Wójt Gminy odwiedziła mieszkankę Małkini Górnej 

w 101 urodziny.   

17. W dniu 25.10.2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania 

pn.: ,, Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 15 Sierpnia i ul. 

11 Listopada w Małkini Górnej. Wartość robót: 606 245,71 zł brutto. Wykonawca: 

Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych INSTAL, ul. Ustronna 7, 08-300 Sokołów 

Podlaski. 

18. Na dzień 25.10.2019 roku zostało wydanych 179 protokołów z oszacowania zakresu 

i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy 

na terenie gminy Małkinia Górna potwierdzonych przez Wojewodę.  

19. W dniu 25.10.2019 r.  w budynku starej elektrowni odbyła się debata dotycząca 

bezpieczeństwa, w której udział wziął pracownik Urzędu Gminy. W trakcie debaty 

omówione zostały tematy związane ze stanem bezpieczeństwa i porządku publicznego 

na terenie powiatu ostrowskiego. Mieszkańcy mieli  również okazję poznać sposób 

funkcjonowania Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa, aplikacji "Moja Komenda" 

oraz programu "Dzielnicowy bliżej nas”. 

20. Wystawiono zlecenia szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych  gruntowych 

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.  W tym dróg dojazdowych do cmen-

tarza. 

21. Zlecono wykaszanie pobocza drogi w Klukowie oraz placu obok cmentarza w celu przy-

gotowania parkingu dla mieszkańców i gości w okresie Wszystkich Świętych.  

22. Zebrano wnioski, uwagi i protesty dotyczące planowanej budowy wałów i przesłano 

je do Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wody Polskie w Lublinie. 

23. Oceniono pracę poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu Gminy w zakresie 

realizacji zadań związanych z wyborami do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 

24. Wypłacono odszkodowania za grunty zajęte  pod drogę Błędnica Małkinia Dolna. 

25. Trwają pracę związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo wła-

sności tych gruntów.  

26. Wystawiono 2 decyzje na częściowe umorzenie opłaty za odbiór odpadów komunal-

nych oraz decyzję odmowną na umorzenie zaległości za odbiór odpadów komunalnych.  
27. Zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Zawist Podleśnych z udziałem Starosty 

Ostrowskiego.  
 
 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

29.10.2019 r.  


