
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie  

od 09 grudnia 2019 r. do 08 stycznia 2020 r. 

 

1. W dniu 05.12.2019 r. zorganizowano spotkanie z mieszkańcami Kiełczewa.  

2. W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę o dofinasowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizacje zadania pn.: ,,Przebudowa drogi gminnej w miejscowości 

Poniatowo”. Kwota realizacji zadania 760254,81 zł.  Termin realizacji zadania do 

31.09.2020 r. Kwota dotacji 75% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinasowania 

570 191,00 zł, udział gminy 190 063,81 zł. 

3. W dniu 11.12.2019 r. podpisano umowę o dofinasowanie z Funduszu Dróg 

Samorządowych na realizację zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej ulica Folwarczna 

w miejscowości Kiełczew”. Kwota realizacji zadania 617442,26 zł.  Termin realizacji 

zadania do 31.09.2020 r. Kwota dotacji 75% kosztów kwalifikowanych. Kwota dotacji 

75% kosztów kwalifikowanych. Kwota dofinasowania 451.031,00 zł, udział gminy 

166.411,26zł. 

4. W dniu 11.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przeprowadzone zostało 

dodatkowe szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych dedykowane pracownikom 

Urzędu. 

5. W dniu 12.12.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej przeprowa-

dzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2019 rok. 

6. W dniu 12.12.2019 r. podpisano umowę z firmą P.W. WIKRUSZ Adam Witkowski. 

Z miejscowości  Miedzna na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej ul. 

Folwarczna w miejscowości Kiełczew”. Kwota umowy 617 442,26 zł brutto. Termin 

realizacji zadania 30.09.2020 r. 

7. W dniu 12.12.2019 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na Sporządzanie, 

wydawanie i dowóz posiłków dla dzieci i młodzieży szkolnej na terenie Gminy 

Małkinia Górna w 2020 r.  Jedyną ofertę złożyła firma Gastrolandia z Sadownego 

na kwotę 183 902,00 zł brutto.  

8. W dniu 16.12.2019 r. została podpisana umowa na usługę w zakresie powszechnego 

udostępnienia informacji publicznej za pośrednictwem Internetu w postaci 

ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, określanych jako podmiotowe 

strony Biuletynu Informacji Publicznej z firmą Maxus Net Communications Sp. z o.o. 

z siedzibą w Warszawie przy ul. Indiry Gandhi 15 lok. 4, 02-776 Warszawa 
9. W dniu 18.12.2019 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej przeprowadzony został au-

dyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2019 rok. 
10. W dniu 18.12.2019 r. złożono wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji 

w ramach programu: „ Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona powierzchni 

ziemi. Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności 

rolniczej”. 

11. W dniu 19.12.2019 r. z prowadzonego przez Wójta Gminy Małkinia Górna rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Małkinia Górna, wykreślono Firmę: Błysk-Bis Sp. z o.o. 

z Makowa Mazowieckiego. 

12. W dniu 20.12.2019 r. złożono 5 wniosków o dofinasowanie w ramach programu MIAS 

2020: 

- Sołectwo Zawisty Nadbużne ,,Budowa oświetlenia na ulicy jaśminowej w Zawistach 

Nadbużnych”, 

- Sołectwo Małkinia Górna III ,,Budowa chodnika na ulicy Cichej w Małkini Górnej” 



- Sołectwo Kiełczew ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa  

Kiełczew”, 

- Sołectwo Błędnica ,,Budowa chodnika w miejscowości Błędnica”, 

- Sołectwo Żachy Pawły ,, Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa   

Żachy Pawły”,  

Maksymalna kwota dofinasowania dla każdego z zadań wynosi 10.000,00 zł. 

13. W dniu 27.12.2019 r. przekazano do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej 

przyjęty przez Radę Gminy Małkinia Górna „ Raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 2017-2018”. 

14. W dniu 30.12.2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii 

elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy 

Małkinia Górna w okresie 01.02.2020 r. – 31.12.2020 r. Planowany termin otwarcia 

ofert 08.01.2020. 

15. W dniu 30.12.2019 r. w wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę 

z Bankiem Spółdzielczym z Ostrowi Mazowieckiej na „Udzielenie długoterminowego 

kredytu w wysokości do 5.000.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu 

budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek”. Kwota umowy 

899 850,70 zł. 

16. W dniu 30.12.2019 r. złożono wniosek o dofinasowanie w ramach Terenowego 

Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 2020.  Wniosek obejmuje dofinasowanie zadania 

pn.:,, Modernizacja drogi gminnej nr 260418W”, droga relacji Prostyń-Złotki. 

Kosztorysowa wartość zadania: 786.766,68 zł. Wnioskowana kwota dofinasowania 

393.383,00 zł. Przewidywany termin realizacji: wrzesień 2020. 

17. W dniu 30.12.2019 r. rozstrzygnięto przetarg na: „Odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 roku”. 

18. W dniu 31.12.2019 r. podpisano umowę na zadanie pod nazwą „Wykonanie projektów 

decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2020 roku” z Konsorcjum Firm: Lider: 

EKOLOGIKA Pracownia Analiz Środowiskowych mgr inz. Jarosław Mogielnicki 

z siedzibą 10-693 Olsztyn, ul. Plac Księdza Jerzego Popiełuszki, nr 26/24 

reprezentowana przez Jarosława Mogielnickiego, Partner EKOPLAN Pracownia 

Urbanistyczna Wojciech Kwiatkowski reprezentowana przez Wojciecha 

Kwiatkowskiego z siedzibą 10-683 Olsztyn, ul. Trylińskiego 2/115. 
19. W ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi 

Priorytetowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa dotyczące realizacji projektu 

grantowego pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa 

mazowieckiego” ogłoszono zapytania ofertowe na: 

- przeprowadzenia szkoleń podnoszących kompetencje cyfrowe uczestników projektu, 
- świadczenie usługi cateringowej dla uczestników projektu, 

- na dostawę 12 szt. komputerów, 
- na dostawę materiałów promocyjnych. 
Dofinansowanie do projektu to kwota 143 500,00 zł. 

20. Wystawiono zlecenia  szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych  gruntowych 

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych.  Wykonano równanie dróg 

gruntowych w Kiełczewie, Niegowcu , Glinie, Zawistach Podleśnych.  

21. Zlecono wymianę 21 sztuk uszkodzonych opraw oświetlenia drogowego 

i zamontowanie dwóch dodatkowych opraw. 

 
Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

08.01.2020 r.  


