
Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 29 października 2019 r. do 20 listopada 2019 r. 

 

 

1. W dniu 16.10.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa 

ogrodzenia panelowego wokół terenu na działce nr 109 w miejscowości Podgórze 

Gazdy. Kwota umowy 9835,08 zł brutto. Zadanie realizowane ze środków budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podgórze Gazdy. Wykonawca: Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia Górna. Termin wykonania 10.12.2019 r. 

2. W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę z Moto-Truck sp. z o. o. z siedzibą 

ul. ks. P. Ściegiennego 270, 25-116 Kielce na dostawę średniego samochodu 

ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej wraz 

integralnym wyposażeniem. Kwota umowy 848 700,00 zł brutto. Termin realizacji 

10.12.2019 r.  

3. W dniu 21.10.2019 r. podpisano umowę o dofinansowane z Wojewodą Mazowieckim 

Panem Zdzisławem Sipierą na realizację zadania pn.:,, Rozbudowa drogi gminnej 

nr 260439W ul. Piaski na dz. nr 996/13 wraz z budową kanalizacji deszczowej, 

rozbudowa drogi gminnej nr 260422W ul. Lipowa wraz z budowa kanalizacji 

deszczowej”. Kwota dofinansowania 845 792,00 zł. 

4. W dniu 22.10.2019 r. odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania 

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

robót 882.763,79 zł brutto. Wykonawca: Firma Transportowo-Usługowa Mirosław 

Przesmycki z siedzibą ul. M.C. Skłodowskiej 4, 07-320 Małkinia Górna. 

5. W dniu 29.10. 2019 r. – Urząd Gminy zorganizował uroczyste otwarcie drogi gminnej 

w miejscowości Klukowo. W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz gminy, 

zaproszeni goście oraz mieszkańcy. Poświęcenia drogi dokonał ksiądz Kanonik Tade-

usz Kaczyński. 

6. W dniu 30.10.2019 r. – w Urzędzie Gminy odbyła się zbiórka pieniężna na leczenie 

mieszkanki naszej gminy przeprowadzona przez przedstawicieli Rady Rodziców 

z Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.  

7. W dniu 30.10.2019 r. rozpoczęła się kontrola archiwum zakładowego w Urzędzie 

Gminy, która potrwa do 20.11.2019 r. 

 



8. W dniu 4.11.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 

pn.:,, Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, 

przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy 

Małkinia Górna w sezonie zimowym 2019/2020”. Jedyną ofertę złożył Zakład 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 

07-320 Małkinia Górna.. Łączna wartość oferty – 386 640,00 zł brutto. 

9. W dniu 04.11.2019 r. wystąpiono do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Lublinie 

o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania 

na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: Wydobywaniu kopaliny ze złoża 

kruszywa naturalnego „Poniatowo II”  położonych na terenie działek w Poniatowie. 

10. W dniu 05.11.2019 r. odbyło się spotkanie z mieszkańcami Kańkowa.  

11. W dniu 06.11.2019 r. wzięłam udział w warsztatach „PARASOL” zorganizowanych 

przez 5 Mazowiecki Batalion Obrony Terytorialnej. 

12. W dniu 06.11.2019 r. wystawiono i przesłano do Urzędu Skarbowego 55 tytułów 

wykonawczych z tytułu zaległości opłaty za odbiór odpadów komunalnych na kwotę 

32 382,00 zł. 

13. W dniu 07.11.2019 r. zostały dostarczone przez firmę Budplan materiały 

z wprowadzonymi korektami do opracowania projektu Studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Małkinia Górna oraz projektu 

Prognozy oddziaływania na środowisko w wersji papierowej oraz na płytach DVD. 

Przygotowano pisma i wysłano do RDOŚ oraz innych instytucji, które wcześniej wniosły 

uwagi, w celu uzyskania ponownych uzgodnień i opinii (16 szt). 

14. W dniu 7.11.2019 roku odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu zadania 

pn.: ,,Utwardzenie pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Małkinia Dolna”. Wartość 

robót 15.181,00 zł brutto. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. 

15. W dniu 7.11.2019 r. została zaktualizowana lista zadań rekomendowanych do 

dofinansowania w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Zadanie pn.: ,,Budowa 

drogi gminnej ulica Folwarczna w miejscowości Kiełczew”, zostało przeniesione z listy 

rezerwowej na listę podstawową i uzyskało dofinansowanie na kwotę nie większą niż 

690 771,00 zł. 



16. W dniu 08.11.2019 r. zrealizowano zadanie pn. „Dostawa i montaż urządzeń 

klimatyzacyjno/grzewczych” o wartości 15 990,00 zł brutto. Zadanie realizowane 

z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Błędnica.  

17. W dniu 11.11.2019 r. odbyły się gminne obchody 101 rocznicy odzyskania przez Polskę 

niepodległości.  

18. W dniu 12.11.2019 r. wyłoniono w drodze przetargu firmę transportową na dowóz 

uczniów do szkół. Firma, która została wyłoniona to: Transport Turystyczny- Zawi-

stowscy.  

19. W dniu 12.11.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na  zadanie pn.: ,,Budowa 

drogi gminnej ul. Folwarczna w miejscowości Kiełczew”. Termin otwarcia ofert 

27.11.2019 r. 

20. W dniu 13.11.2019 r. odbyło się spotkanie wójta gminy z dyrektorami szkół i przed-

szkola samorządowego. Na zebraniu poruszono tematy związane z bieżącymi sprawami  

dotyczącymi pracy placówek. 

21. W dniu 14.11.2019 r. rozliczono dotację z tytułu wykonania zadania pod nazwą: 

Demontaż, transport oraz unieszkodliwianie odpadów zawierających azbest z terenu 

Gminy Małkinia Górna”. 

22. W dniu 14.11.2019 r. wydano 79 decyzji dotyczących pomocy materialnej uczniom 

szkół podstawowych z terenu gmina Małkinia Górna.  

23. W dniu 14.11.2019 r. podpisano umowę na wykonanie i montaż wiaty grillowej 

w miejscowości Orło na terenie Szkoły Podstawowej. Kwota realizacji zadania 

10.800,63 zł brutto. Termin wykonania 20.12.2019 r. Wykonawca Zakład Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini Górnej Sp. z o.o. ul. Nurska 144, 07-320 

Małkinia Górna. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 

Sołectwa Orło. 

24. W dniu 15.11.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym 

pn. ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Poniatowo”. Złożono pięć ofert. 

Najniższa ofertę na kwotę 760.254,81 zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo – Mostowych MIKST Sp. z o.o. 07-100 Węgrów, ul. Gdańska 69A. termin 

realizacji zadania 30.09.2020 r. 

25.  W dniu 15.11.2019 r. wykonano prawo pierwokupu działki numer 505 o powierzchni 

0,32 ha położonej w Kiełczewie stanowiącej własność Wspólnoty Gruntowej wsi 

Kiełczew. W tym celu spisano oświadczenie w formie aktu notarialnego.  



26. Na dzień 20.11.2019 r. wypłacono odszkodowania za grunty zajęte pod drogę gminną 

w  miejscowości Małkinia Dolna - Błędnica, Niegowiec – Żachy  Pawły na kwotę 

89.152,00 zł. Do wypłaty pozostało 19.301,00 zł. (Kwota odszkodowań do wypłaty 

ogółem: 108.453,00 zł.). 

27. Wydano decyzje zatwierdzające projekty podziału działek przeznaczonych pod 

poszerzenie wjazdu na cmentarz od strony ulicy Kościelnej. 

28. Wydano 2 decyzje na umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych 

z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego w pasie drogowym.  

29. Sporządzono: 5 aktów urodzeń, 5 aktów małżeństw, 2 akty zgonu,  wydano 1 decyzję 

o zmianie nazwiska, w dniu 12 listopada udzielono 1 parze ślubu cywilnego, 

sporządzono i wydano łącznie 66 odpisów aktów stanu cywilnego. 

30. Przyjęto od mieszkańców 38 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 45 a 36 

dowodów osobistych unieważniono. 

31. Dokonano zameldowania 10 osób, udzielono 19 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

19.11.2019 r.  


