
1 
 

Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 28 listopada 2018 r. do 13 grudnia 2018 r. 

 
 

1. W dniu 29.11.2018 r. wystąpiono do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska 

w Warszawie, do Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz 

Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Lublinie o wydanie opinii 

dla przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia 

polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej w miejscowości Podgórze Gazdy. 

2. W dniu 30.11.2018 r. uzupełniono wniosek o wydanie opinii dla przeprowadzenia 

oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni 

Nr 3 na terenie Zakładu AJINOMOTO POLAND, który przesłano do Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Ostrowi Mazowieckiej oraz Regionalnego Zarządu 

Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

3. W dniu 30.11.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym budowy 

sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe, 

Boreczek. Wpłynęło siedem ofert. Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma MULTI-KOM 

Andrzej Nakielski z Ostrołęki na kwotę 1 189 461,85 zł brutto. Termin realizacji 

31.12.2019 roku.  

4. W dniach 30.11.2018 r. i 01.12.2018 roku Urząd Gminy wspólnie z Ośrodkiem Pomocy 

Społecznej przeprowadził akcję „Świąteczna zbiórka żywności”. Zebrano 1499,832 kg 

żywności. Do „Świetlicy 2016” przekazano 58,953 kg, a do „Klubu Senior+” 33 kg. 

żywności. Do dnia dzisiejszego żywność odebrało 60 rodzin.  

Wolontariuszami akcji było: 12 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 1 

przy ul. Ostrowskiej, 44 uczniów ze Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. Leśnej oraz 10 

uczniów ze Szkoły Podstawowej z Prostyni. Koordynowało zbiórkę 19 pracowników 

Urzędu Gminy oraz 8 pracowników OPS, którzy zapewnili transport, magazynowanie 

i sortowanie zebranych darów.  

5. W dniu 30.11.2018 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na zakup paliw płynnych 

do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu 

spalinowego będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna. Termin składania ofert 

do dnia 13.12.2018 r. do godziny 15:00.  

6. W dniu 03.12.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym dotyczącym budowy 

drogi gminnej w miejscowości Treblinka. Wpłynęło trzy oferty. Ofertę 

najkorzystniejszą złożyła firma Infrastruktura Bud-59 Sp. z o.o. z Warszawy na kwotę 

138 314,99 zł brutto. Termin realizacji 31.07.2018 roku. 

7. W dniu 07.12.2018 r. w ramach akcji „List do św. Mikołaja” wręczono paczki 

mikołajkowe dla dzieci uczęszczających na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze 

„Świetlica 2016”. Było to możliwe dzięki darczyńcom: Polski Związek Emerytów, 

Rencistów i Inwalidów, Pan Robert Najmoła F.H.U. „SKY LINE”, STOKROTKA, 

MILA, Delikatesy Centrum.  

8. W dniu 10.12.2018 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na udzielenie 

długoterminowego kredytu w wysokości do 4 000 000,00 zł z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego. Wpłynęły dwie oferty. Ofertę 

najkorzystniejszą złożył Bank Spółdzielczy z Ostrowi Mazowieckiej. Koszt kredytu 

716 640,30 zł - oprocentowanie – 1,64%, + marża stała banku - 0,45%. Razem: 2,09 %. 

Prowizja – 0 złotych. Planowany termin podpisania umowy 19.12.2018 roku. 
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9. W dniu 10.12.2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego 

do placówek oświatowych, jednostek OSP oraz budynków będących własnością Gminy 

Małkinia Górna od 1 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. Otwarcie ofert 18.12.2018 r. 

10. W dniu 4.12.2018 r. zrealizowano zlecenie na zakup urządzeń i narzędzi ogrodowych 

dla sołectwa Błędnica. Zadanie zrealizowane z budżetu gminy (fundusz sołecki 6542,00 

zł brutto). Wykonawca F.H.U Artur Jaworowski ul. Lubiejewska 36, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. 

11. Wystawiono 28 tytułów wykonawczych dotyczących zaległości za odbiór odpadów 

komunalnych. 

12. Wydano 1 decyzję o umorzeniu opłaty za odpady komunalne. 

13. Wydano 11 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

14. Sporządzono: 4 akty urodzenia, 3 akty małżeństwa, 7 aktów zgonu, odbył się 1 ślub 

cywilny, sporządzono i wydano łącznie 31 odpisów aktów stanu cywilnego. Dokonano 

sprostowania jednego aktu małżeństwa. 

 


