
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 3 lutego 2020 r. do 9 marca 2020 r. 

 

 

1. W dniu 03.02.2020 r. wzięłam udział w spotkaniu z okazji pierwszej rocznicy istnienia 

Żłobka Gminnego w Małkini Górnej. 

2. W dniu 05.02.2020 r. wystąpiono do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitar-

nego w Ostrowi Mazowieckiej, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warsza-

wie oraz Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i Zarząd Zlewni w So-

kołowie Podlaskim o wydanie opinii, co do konieczności przeprowadzenia oceny od-

działywania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi 

gminnej 260442W ul. Sobieskiego w Małkini Górnej”. 

3. W dniu 06.02.2020 r. odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy 

Pożarniczej „Młodzież Zapobiega Pożarom”. Zdobywcy pierwszego i drugiego miejsca 

w kategoriach I-VI i VII-VIII będą reprezentować Gminę Małkinia Górna podczas eli-

minacji powiatowych.  

4. W dniu 06.02.2020 r. podpisano umowę z firmą PROMAK Inżynieria Komunikacyjna 

z siedzibą ul. Przemysłowa 15, 08-300 Sokołów Podlaski na opracowanie dokumentacji 

projektowej związanej z budową ulicy na działce 1102/11 osiedle bloków kolejowych. 

Kwota wykonania umowy 9 840,00 zł. Termin wykonania 30.11.2020 r.  

Zadanie realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa 

Małkinia Górna II. 

5. W dniu 07.02.2020 r.  w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej został rozstrzygnięty konkurs profilaktyczny  pod hasłem ,,Żyję zdrowo – bo nie 

ulegam nałogom”. Wręczono dyplomy wolontariuszom zaangażowanym w świąteczną 

zbiórkę żywności oraz odbył się Koncert Profilaktyczny „Nałogi – droga donikąd”.  

6. W dniu 12.02.2020 r. zostały dostarczone przez firmę Budplan materiały z wprowadzo-

nymi korektami do opracowania: 

1) projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

Gminy Małkinia Górna oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko w 

wersji elektronicznej na płytach CD. Przygotowano pisma w sprawie ponownych 

uzgodnień oraz odpowiednie wyjaśnienia co do ustaleń projektu studium i wysłano 

do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, który nie uzgodnił 

wcześniejszego projektu studium. W dniu 2 marca 2020 r. otrzymaliśmy 

postanowienie RDOŚ o pozytywnym uzgodnieniu projektu studium; 

2) projektu Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 

miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek 

o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623 wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko w wersji elektronicznej na płycie CD. Przygotowano 

pisma i wysłano do RDOŚ oraz innych instytucji, w celu uzyskania ponownych 

uzgodnień i opinii.  

7. W dniu 13.02.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna 



w 2020 roku. W dniu 04.03.2020 r. przetarg został unieważniony, ponieważ cena naj-

korzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

8. W dniu 14.02.2020 r. – w obecności Pani Elżbiety Lanc Członka Zarządu Województwa 

Mazowieckiego został przekazany sprzęt dla jednostki OSP w Glinie. 

9. W dniu 17.02.2020 r. wykonano i przesłano do GUS Sprawozdanie: ”Leśnictwo 

i ochrona środowiska za 2019 r.”. 

10. W dniu 19.02.2020 r. wykonano i przesłano do GUS Sprawozdanie: „Gospodarka 

mieszkaniowa i komunalna za 2019 r.”. 

11. W dniu 21.02.2020 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-

sięwzięcia polegającego na: „Wydobywaniu kopaliny ze złoża kruszywa naturalnego 

„Poniatowo II”. 

12. W dniu 25.02.2020 r. w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej przeprowa-

dzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem 

audytów na 2020 rok. 

13. W dniu 25.02.2020 r. ogłoszony został otwarty konkurs ofert - na realizację "Programu 

polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia 

Górna na lata 2020-2024" w roku 2020. 

14. W dniu 26.02.2020 r. – wzięłam udział w gali ,,Innowacyjny Samorząd”, która odbyła 

się w siedzibie Ministerstwa Rozwoju w Warszawie.  

15. W dniu 27.02.2020 r. w Starostwie Powiatowym w Ostrowi Mazowieckiej odbyło się 

spotkanie w sprawie ćwiczeń wojskowych DEFENDER EUROPE 2020. 

16. W dniu 28.02.2020 r. w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej przeprowadzony został 

audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2020 rok. 

17. W dniu 28.02.2020 r. złożono do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowiec-

kiego wniosek o płatność dla inwestycji Przebudowa drogi gminnej ul. Przedszkolnej 

w Małkini Górnej. Etap I. Wnioskowana kwota dotacji 760 569,00 zł brutto. 

18. W dniu 28.02.2020 r. otwarto oferty w postępowaniu w trybie zapytania ofertowego 

na opracowanie projektu budowlanego dla nowoprojektowanej drogi w Małkini Górnej. 

Wpłynęła jedna oferta firmy PROMAK Krzysztof Makowski z Sokołowa Podlaskiego. 

Cena oferty 157 440,00 zł brutto 

19. W dniu 28.02.2020 r. podpisano umowę z firmą PHU MADO Andrzej Mróz z siedzibą 

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki na wykonanie zadania związanego z wymianą lamp 

i uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Ostrowskiej i ul. Kościelnej w liczbie 34 szt. 

Kwota wykonania umowy 20 400,00 zł. Termin wykonania 20.04.2020 r. Zadanie rea-

lizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia 

Górna I. 

20. W dniu 28.02.2020 r. podpisano umowę z firmą PHU MADO Andrzej Mróz z siedzibą 

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki na wykonanie zadania związanego z wymianą lamp 

i uzupełnienie oświetlenia ulicznego ul. Leśnej w ilości 21 szt. Kwota wykonania 

umowy 12.600,00. Termin wykonania 20.04.2020 r. Zadanie realizowane jest z budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Małkinia Górna IV. 

21. W dniu 01.03.2020 r. odbyła się VIII edycja Biegu Tropem Wilczym.  



22. W dniu 03.03.2020 r. podpisano umowę z firmą PHU MADO Andrzej Mróz z siedzibą 

ul. Leśna 3, 08-330 Kosów Lacki na wykonanie zadania związanego z wymianą lamp 

w miejscowości Klukowo w ilości 11 szt. Kwota wykonania umowy 6.600,00. Zadanie 

realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego Sołectwa Klukowo. 

23. W dniu 04.03.2020 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na Bieżące utrzy-

manie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia 

Górna w 2020 roku. Planowane otwarcie ofert 12.03.2020 r. 

24. W dniu 05.03.2020 r. odbyło się spotkanie zorganizowane we współpracy ze stowarzy-

szeniem BORIS, w którym udział wzięli mieszkańcy, przedstawiciele lokalnych orga-

nizacji oraz Kół Gospodyń Wiejskich. Podczas spotkania, przedstawione zostały zasady 

konkursu FIO-Mazowsze Lokalnie oraz aktualnie ogłoszone konkursy dla organizacji 

pozarządowych. 

25. Zlecono wymianę 22 sztuk zniszczonych lamp oświetlenia drogowego na lampy LED-

owe w miejscowościach: Prostyń, Grądy, Poniatowo, Daniłowo, Małkinia Górna ulica 

Nurska, Sumiężne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

09.03.2020 r.  


