
 

Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 11 marca 2020 r. do 28 kwietnia 2020 r. 

 

 

 

1. W dniu 10.03.2020 r. podpisałam umowę z firmą P.P.H.U MAXPOSZ Tadeusz 

Podbielski z siedzibą ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna na wykonanie zadania 

pn.:,,Wyposażenie placu zabaw na osiedlu przy ul. Słowackiego w Małkini Górnej”. 

Kwota wykonania umowy 20 159,98 zł. Termin wykonania 08.05.2020 r. Zadanie 

realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia 

Górna V.  

2. W dniu 12.03.2020 r. wystosowano pismo do dyrektorów szkół i przedszkola, dla któ-

rych organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna w sprawie organizacji pracy 

jednostek oświatowych w okresie tymczasowego zawieszenia zajęć dydaktycznych 

i opiekuńczych. 

3. W dniu 13.03.2020 r. w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej przeprowadzona została 

kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2020 rok. Nieprawidło-

wości nie stwierdzono, zaleceń pokontrolnych brak. 

4. W dniu 16.03.2020 r. podpisałam umowę z firmą Krzysztof Gałązka Usługi Elektryczne 

z siedzibą ul. Złotych Kłosów 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka na wykonanie zadania 

związanego z opracowaniem dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego 

w Prostyni na działkach 944, 916, 977. Kwota wykonania umowy 9 225,00 zł. Termin 

wykonania 30.11.2020 r. Zadanie realizowane jest z budżetu gminy w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Prostyń.  

5. W dniu 17.03.2020 r. drogą mailową powiadomiono dyrektorów szkół i przedszkola 

o wprowadzeniu nauczania zdalnego ze  zwróceniem  szczególnej uwagi na uczniów 

klas ósmych przystępujących do egzaminu ósmoklasisty.  Uzgodniono wprowadzenie 

dziennika elektronicznego w Szkole Podstawowej w Orle, w Szkole Podstawowej 

w Glinie oraz Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej na potrzeby realizacji kształ-

cenia na odległość.  

6. W dniu 19.03.2020 r. wystosowałam apel do mieszkańców gminy o pomoc w uszyciu 

maseczek. Nasze wolontariuszki, które odpowiedziały na apel w domowych zaciszach 

uszyły do tej pory około 700 sztuk maseczek ochronnych. W dalszym ciągu otrzymuję 

informacje, że szyte są kolejne. Maseczki ochronne w pierwszej kolejności trafiły do 

Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej MAK-MED w Małkini Górnej w liczbie 

ponad 100 sztuk, do Praktyki Lekarskiej Sofi w Prostyni 20 sztuk, jak również do 

seniorów z gminy Małkinia Górna oraz pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 

i Urzędu Gminy. Część maseczek powstała z zakupionego przez Sekretarza Gminy 

Pana Józefa Boguckiego materiału, pozostałe maseczki szyte są z mteriałów, które 

naszym mieszkankom udało się pozyskać indywidualnie. 

7. W dniu 20.03.2020 roku wystąpiłam z wnioskiem do Wojewody Mazowieckiego o „Na-

danie Medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” dla 18 par małżeńskich.   

8. W dniu 23.03.2020 r. podpisałam umowę z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym 

Tomasz Pyrgiel z siedzibą przy ul. M.C Skłodowskiej 12, 07-320 Małkinia Górna. 

Umowa została zawarta na podstawie rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego na 

realizację zadania pn.:,,Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw 

i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna w 2020 roku”. Termin realizacji umowy 

do 31.12.2020 r. Kwota umowy 851 037,00 zł brutto.  



9. W dniu 23.03.2020 r. wystosowano pismo do dyrektorów szkół w sprawie przekazania 

do Wójta Gminy  informacji dotyczącej wykorzystania metod i technik kształcenia na 

odległość w placówkach. 

10. W dniu 25.03.2020 r. na rzecz PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejo-

wych w Siedlcach wydano decyzję zezwalającą na usunięcie drzew rosnących na dział-

kach PKP w Małkini Górnej, 

11. W dniu 25.03.2020 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego przesłano wniosek 

o wydanie zaświadczenia o sposobie wywiązywania się z obowiązku uiszczania opłat 

za korzystanie ze środowiska – w dniu 14 kwietnia 2020r. wpłynęło zaświadczenie, 

12. W dniu 25.03.2020 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dla przed-

sięwzięcia polegającego na: „ Rozbudowie drogi gminnej – ul. Sobieskiego w Małkini 

Górnej”. 

13. W dniu 25.03.2020 r. wykonano i przesłano do Marszałka Województwa Mazowiec-

kiego sprawozdanie z zakresu korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych 

opłat. 

14. W dniu 26.03.2020r. Poczcie Polskiej S.A. wydano decyzję zezwalającą na usunięcie 

drzewa rosnącego przy ul. Nurskiej 13 w Małkini Górnej. 

15. Z dniem 27.03.2020 r., z uwagi na obowiązujący w kraju stan epidemii, odwołano XXI 

Małkińską Noc Nadbużańską oraz wszystkie inne imprezy z udziałem mieszkańców 

organizowane przez Urząd Gminy i Gminny Ośrodek Kultury i Sportu.  

16. W dniu 30.03.2020 r. przekazano do Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego informa-

cję dotyczącą rozpatrzenia skarg i wniosków w 2019 r.  

17. W dniu 30.03.2020 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert na realizację w 2020 r. 

gminnego programu polityki zdrowotnej pn. Program polityki zdrowotnej w zakresie 

rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy Małkinia Górna na lata 2020-2024, została 

wybrana oferta złożona przez Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki 

Zdrowotnej w Ostrowi Mazowieckiej. Jednakże w dniu 06.04.2020 r. ww. podmiot 

złożył rezygnację z realizacji programu zdrowotnego w związku z epidemią. 
18. W dniu 31.03.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2020 rok. 

19. W dniu 02.04.2020 r. odbyły się indywidualne spotkania z dyrektorami szkół i przed-

szkola w sprawie przygotowania arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkola na 

rok szkolny 2020/2021.  

20. Od dnia 04.04.2020 r. uruchomiono telefon zaufania dla mieszkańców. 

21. W dniu 05.04.2020 r. złożono wniosek do Centrum Projektów Polska Cyfrowa o dofi-

nansowanie zakupu 27 komputerów przenośnych dla uczniów w związku z prowadzo-

nym zdalnie nauczaniem.  

22. W dniu 07.04.2020 r. podpisałam umowę z Zakładem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. z siedzibą ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna na 

wykonanie prac związanych z utwardzeniem kostką brukową placu przed budynkiem 

OSP Prostyń w ramach zadania pn.: ,,Zagospodarowanie terenu przy strażnicy OSP 

Prostyń”. Kwota wykonania umowy 42 312,00 zł. Termin wykonania 10.06.2020 r. 

Zadanie realizowane jest z budżetu gminy oraz w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Prostyń. 
23. W dniu 10.04.2020 r. na stronie Urzędu Gminy i Facebooku został opublikowany spot 

z udziałem dzieci z gminy Małkinia Górna pt. „Gminna akcja „Zostań w domu”. Spot 

ten ma zachęcać nas wszystkich do pozostania w domach w tym trudnym czasie 

epidemii koronawirusa COVID 19, z którym zmagamy się w Polsce. Dziękuję rodzicom 

i dzieciom za włączenie się w tę akcję. 



24. W dniu 14.04.2020 r. obchodziliśmy państwowe Święto Chrztu Polski. Obecna sytuacja 

związana z COVID 19 nie pozwoliła na zorganizowanie uroczystości gminnych 

w związku z czym wystosowałam do mieszkańców informację o święcie i apel 

o wywieszenie w tym dniu flag Polski.  

25. Od 15.04.2020 r. Urząd Gminy w Małkini Górnej systematycznie z podziałem na 

miejscowości przekazuje naszym mieszkańcom maseczki ochronne w ilości po 2 sztuki 

na gospodarstwo domowe. Gmina na ten cel zakupiła 8400 maseczek oraz około 700 

sztuk otrzymała od mieszkanek naszej gminy, które w odpowiedzi na apel Wójta 

przystąpiły do ich szycia. 
26. W dniu 17.04.2020 r. wysłane zostały do sołtysów oraz zamieszczone na gminnych 

tablicach ogłoszeń obwieszczenia o wyłożeniu do publicznego wglądu: 

a) projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Małkinia Górna, 

b) projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania dla miejscowości Zawisty 

Podleśne gmina Małkinia Górna w części dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 

618, 619, 620, 621, 622/1 i 623. 

27. W dniu 25.04.2020 r. zostały zamieszczone na łamach Tygodnika /wydanie ostrowskie/: 
a) ogłoszenie Wójta Gminy Małkinia Górna o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia 

Górna, 

b) ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania dla miejscowości Zawisty Podleśne gmina Małkinia Górna w części 

dotyczącej działek o numerach ewidencyjnych 618, 619, 620, 621, 622/1 i 623. 

28. W dniu 20.04.2020 r. nastąpiło otwarcie ofert w zapytaniu na dostawę 27 sztuk 

laptopów z oprogramowaniem oraz 27 szt. zestawów słuchawkowych w ramach 

programu ZDALNA SZKOŁA. Złożono 7 ofert. Najniższą ofertę złożyła firma PCS 

Serwis Marek Góral, ul. Jana Kilińskiego 2 lok. 11, 07-300 Ostrów Mazowiecka na 

kwotę 68 850,00 zł brutto. 

29. W dniu 20.04.2020 r. został sporządzony w systemie spis wyborców na wybory Prezy-

denta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzone na dzień 10 maja 2020 r. 
30. W dniu 28.04.2020  r. wydałam zarządzenie nr 27/2020 w sprawie określenia szczegól-

nych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 w Gminie w Małkinia Górna. 
31. W dniu 28.04.2020 r. przekazano maseczki ochronne do stacji dializ w Ostrowi Mazo-

wieckiej, gdzie są nasi mieszkańcy.  
32. Przekazano maseczki ochronne wielorazowe następującym podmiotom: Komisaria-

towi Policji w Małkini Górnej, Komendzie Powiatowej w Ostrowi Mazowieckiej, 

Urzędowi Poczty Polskiej w Małkini Górnej, Ośrodkowi Zdrowia w Prostyni i Mał-

kini Górnej, Ochotniczym Strażom Pożarnym, jednostkom organizacyjnym Gminy 

oraz pracownikom Urzędu Gminy. 

33. Zakupiono przyłbice i rękawiczki ochronne, które przekazano do Ośrodka Zdrowia w 

Prostyni i Małkini Górnej w dniu 28.04.2020 r.  

34. Po raz pierwszy w tym roku w okresie przedświątecznym wysyłaliśmy karty świąteczne 

w wersji elektronicznej oraz multimedialnej. Działania te podyktowane zostały z myślą 

o bezpieczeństwie osób pracujących zarówno na poczcie, jak i adresatów kart świątecz-

nych.  

35. Zakupiono płyny dezynfekujące dla pracowników Urzędu Gminy i Ochotniczych 

Straży Pożarnych. 



36. Zagospodarowano nieutwardzoną części parkingu przy targowisku gminnym poprzez 

zasianie trawy 

37. Pracownicy Urzędu Gminy i pracownicy OPS brali udział w przywiezieniu żywności 

z Banku Żywności i jej dystrybucji na terenie gminy Małkinia, zgodnie wytycznymi 

OPS. 

38. Sukcesywnie porządkujemy ulicę 1 Maja oraz ścieżkę rowerową w Rostkach Wiel-

kich.  

39. Przygotowano sesję korespondencyjną Rady Gminy.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

28.04.2020 r.  


