
 

Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 05 czerwca 2020 r. do 17 lipca 2020 r.  

 

1. W dniu 02.06.2020 r. zorganizowano  szkolenie on-line dla dyrektorów szkół i przed-

szkola  pn.: „Projektowanie pracy szkoły na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z aktual-

nymi przepisami prawa oświatowego - arkusz organizacji szkoły/placówki oświato-

wej”. 

1. W dniu 08.06.2020 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowo Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

sieci wodociągowej w miejscowości Prostyń na działce drogowej 1329. Kwota umowy 

2 500,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2020 r. 

2. W dniu 08.06.2020 r. podpisano umowę z firmą Usługi Projektowo Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski z Łomży na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę 

sieci wodociągowej w miejscowości Kańkowo od ul. 11 Listopada do istniejącej 

infrastruktury. Kwota umowy 5 100,00 zł brutto. Termin realizacji 20.10.2020 r. 

3. W dniu 08.06.2020 r. podpisano umowę z PHU „Czyste Środowisko” Wojciech Nowak 

z Woli Suchożebrskiej na opracowanie dokumentacji projektowej placu zabaw wraz z 

siłownią fitness na działce nr 150/1 w m. Żachy Pawły. Kwota umowy 7 995,00 zł 

brutto. Termin realizacji 20.09.2020 r. 

4. W dniu 22.06.2020 r. odbyło się w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w 

Małkini Górnej podsumowanie Gminnej Sportowej Spartakiady Szkół Podstawowych 

za rok szkolny 2019/2020. 

5. W dniu 22.06.2020 r. wystosowano pisma do dyrektorów szkół i przedszkola oraz ro-

dziców uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna 

w sprawie zapewnienia bezpieczeństwa w okresie wakacyjnym.  

6. W dniu 26.06.2020 r. przedstawiciel organu prowadzącego uczestniczył w charakterze 

obserwatora w postępowaniach  kwalifikacyjnych na stopień nauczyciela kontrakto-

wego.  

7. W dniu 25.06.2020 r., w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji 

Sołectw 2020 podpisano umowy z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie następujących inwestycji: 

− „Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej w miejscowości Zawisty 

Nadbużne”. Kwota dotacji 10 000,00 zł; 



− „Budowa chodnika na ulicy Cichej w Małkini Górnej”. Sołectwo Małkinia 

Górna III. Kwota dotacji 10 000,00 zł; 

− „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew”. Kwota 

dotacji 10 000,00 zł; 

− „Budowa chodnika w miejscowości Błędnica”. Kwota dotacji 10 000,00 zł;  

− „Modernizacja  oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Żachy -Pawły”. 

Kwota dotacji 10 000,00 zł; 

8. W dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego na dofinansowanie inwestycji  pn.: „Modernizacja drogi gminnej 

nr 260418W” relacji Prostyń - Złotki. Kwota dotacji 105 000,00 zł. Dofinansowanie 

w ramach środków finansowanych z budżetu Województwa Mazowieckiego na zadania 

z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych. 

9. W dniu 25.06.2020 r. podpisano umowę na dofinansowanie z budżetu Województwa 

Mazowieckiego w ramach programu „MAZOWIECKIE STRAŻNICE OSP -2020” 

na remont strażnicy w wysokości 20 000,00 złotych. Dofinansowanie otrzymała 

Ochotnicza Straż Pożarna w Grądach.   

10. W dniu 25.06.2020 r. na stronie internetowej Urzędu Gminy Małkinia Górna  oraz 

tablicach informacyjnych zostały rozmieszczone plakaty „Bezpieczne wakacje” mające 

na celu przypomnienie zasad bezpieczeństwa które powinniśmy zachować podczas 

letniego wypoczynku. 

11. W dniu 25.06.2020 r. została rozwiązana umowa ze Schroniskiem Dla Bezdomnych 

Zwierząt w Radysach. 

12. W dniu 25.06.2020 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej 

odbyła się konferencja prasowa dotycząca środków finansowych dla gmin i powiatów 

z rządowego programu pn. ,,Fundusz Inwestycji Samorządowych”. Gmina Małkinia 

Górna otrzymała środki w wysokości 1 780 029,00 zł.  

13. W dniu 26.06.2020 r. podpisano umowę z Ministerstwem Cyfryzacji na dofinansowanie 

w ramach II naboru „Zdalna Szkoła+”. W ramach umowy Gmina Małkinia Górna 

otrzyma  70 000,00 złotych na zakup laptopów dla uczniów. Projekt finansowany jest 

ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu 

Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

14. Do dnia 29.06.2020 r. przyjmowane były uwagi do projektu studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. Do osób 



składających uwagi wysłano pisma z informacją, że projekt studium po naniesieniu 

poprawek, będzie ponownie przesłany do instytucji uzgadniających i zgodnie 

z procedurą, po uzyskanych uzgodnieniach, ustalony będzie termin kolejnego 

wyłożenia studium do publicznego wglądu.  

15. W dniu 01.07.2020 r. została podpisana umowa z  Samodzielnym Publicznym Zakła-

dem Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunko-

wego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.  

16. W dniu 02.07.2020 r. zlecono Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. 

z o.o. w Małkini Górnej wykonanie napraw uszkodzonego ogrodzenia cmentarza 

wojennego przy ul. Leśnej w Małkini Górnej.  

17. W dniu 02.07.2020 r. we współpracy z Komisariatem Policji w Małkini Górnej 

wyznaczono 6  miejsc występowania „dzikich kąpielisk”,  które oznaczono znakiem 

zakaz kąpieli. Dodatkowo w miejscowości Kiełczew został ustawiony znak „czarny 

punkt wodny”.  Wykaz dzikich kąpielisk można znaleźć w komunikacie Wójta Gminy 

Małkinia Górna na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych. 

18. Przeprowadzono audyty z zakresu ochrony danych zgodnie z harmonogramem audytów 

na 2020 r., tj.: 

− w dniu 23.06.2020 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej, 

− w dniu 30.06.2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej, 

− w dniu 16.07.2020 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej.  

19. W dniu 03.07.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Przebudowę i rozbudowę 

ulicy Przedszkolnej na odcinku od km 0+392 do km 0+553 oraz do ulicy Leśnej i 

Nurskiej. Etap II w systemie zaprojektuj i wybuduj oraz budowę sieci kanalizacyjnej w 

Małkini Górnej (część ul. Przedszkolnej, część ul. Nurskiej). Planowany termin 

otwarcia ofert w dniu 23.07.2020 r. 

20. W dniu 03.07.2020 r. ogłoszono konsultacje społeczne w sprawie usytuowania pomnika 

NSZZ „Solidarność”. Wpłynęło 58 wniosków.  

21. W dniu 10.07.2020 r. z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. z siedzibą 

w Zambrowie ul. Polowa 19, została podpisana Umowa w zakresie demontażu, 

transportu i utylizacji płyt eternitowych (azbestowo - cementowych) z terenu Gminy 

Małkinia Górna. 

22. W dniu 13.07.2020 r. dokonano technicznego odbioru inwestycji pn.: ,,Budowa drogi 

gminnej ul. Folwarcznej w miejscowości Kiełczew. Wykonawca firma P.W. 



WIKRUSZ Adam Witkowski z siedzibą w Miedznej. Realizacja zadania obejmowała 

wykonanie 633,00 m drogi gminnej.  

23. Przygotowano wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w dniach 28 czerwca 

2020 r. i 12 lipca 2020 r.  

24. Wystawiono kolejne zlecenie szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

w miejscowościach Zawisty Podleśne, Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, Kiełczew. 

25. Wydano cztery decyzje o lokalizacji zjazdów. 

26. Wydano pięć decyzji na zajęcie pasa drogowego, w celu budowy trzech zjazdów oraz 

budowy dwóch przyłączy gazowych. 

27. Wydano dwie decyzje na umieszczenie urządzeń technicznych (przyłączy gazowych) 

w pasie drogowym dróg gminnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała: 

Beata Dębkowska 

17.07.2020 r.  


