
 

Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 17 lipca 2020 r. do 22 września 2020 r. 

 

1. W dniu 21 lipca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Budowa chodnika 

na ulicy Cichej w Małkini Górnej. Wykonawca Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna . 

Kwota realizacji umowy 20.000,00 zł brutto. Termin wykonania 10.09.2020 r.  

Zadanie dofinasowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw w kwocie 

10.000,00 zł. 

2. W dniu 21 lipca 2020 r. dokonano technicznego odbioru inwestycji pn.: ,,Przebudowa 

drogi gminnej w miejscowości Poniatowo”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót 

Drogowo-Mostowych ‘’MIKST” z siedzibą w Węgrowie,. Realizacja zadania 

obejmowała wykonanie 967 m drogi gminnej. Wartość robót 760.254,81 zł. Kwota 

dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych 570.191,00 zł. 

3. W dniu 23 lipca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Modernizacja 

oświetlenia ulicznego na terenie sołectwa Kiełczew” montaż lamp LED w ilości 33 

sztuk opraw. Wykonawca EL-SERWIS Łukasz Budowa Mróz z siedzibą ul. Wolności 

41, 08-330 Kosów Łacki. Kwota realizacji umowy 19.800,00 zł brutto. Termin 

wykonania 10.09.2020 r. Zadanie dofinansowane z Mazowieckiego Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw w kwocie 9.900,00 zł. 

4. W dniu 23 lipca 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Montaż 

oświetlenia ledowego w Sołectwie Żachy Pawły” montaż lamp LED w ilości 33 sztuk 

opraw. Wykonawca EL-SERWIS Łukasz Budowa Mróz z siedzibą ul. Wolności 41, 08-

330 Kosów Łacki. Kwota realizacji umowy 19.800,00 zł brutto. Termin wykonania 

10.09.2020 r. Zadanie dofinasowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji 

Sołectw w kwocie 9.900,00 zł. 
5. W dniu 1 sierpnia 2020 r. podpisano nową umowę z firmą TV Euro Sat Marek Gzowski 

na dostęp do Internetu w Urzędzie Gminy w technologii światłowodowej o wysokości 

abonamentu 246 zł. miesięcznie  

6. W dniu 1 sierpnia 2020 podpisano nową umowę z firmą TV Euro Sat Marek Gzowski.na 

dostęp do Internetu w Szkole Podstawowej w Kiełczewie o wysokości abonamentu 200 

zł miesięcznie  

7. W dniu 1 sierpnia 2020 podpisano nową umowę z firmą TV Euro Sat Marek Gzowski 

na dzierżawę ciemnych włókien światłowodowych pomiędzy Urzędem Gminy 

a placówkami podległymi, wysokość abonamentu 738 zł miesięcznie. 

8. W dniu 7 sierpnia 2020 r. unieważniono 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. 

9. Od 3 do 7 sierpnia 2020 r. po raz czwarty, zorganizowany został wypoczynek dla dzieci 

z gminy Małkinia Górna w formie profilaktycznych półkolonii letnich. Z wypoczynku 

skorzystało 18 dzieci. 

10.  W dniu 20 sierpnia 2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na Budowę sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Małkinia Mała-Przewóz. Otwarcie 

ofert nastąpiło w dniu 04.09.2020 r. Wpłynęło pięć ofert. Ofertę najkorzystniejszą 

złożyła firma Energotel – Bis Joanna Taciak z Mrozów. Cena oferty 167 624,68 zł. 

Termin realizacji 23.10.2020 r. Planowany termin podpisania umowy 23.09.2020 roku.  
11. W dniu 12 sierpnia 2020 r. unieważniono otwarty konkurs ofert nr 1 dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna z zakresu 



działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży pn.: „Or-

ganizacja półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży  z terenu gminy Małkinia Górna”, 

ponieważ  nie złożono żadnej oferty. 

12.  W dniu 13 sierpnia 2020 r. wystosowano pismo do m.in. Ministra Edukacji Narodowej 

z prośbą o umożliwienie wykonania bezpłatnych testów dla wszystkich pracowników 

placówek oświatowych przed rozpoczęciem roku szkolnego 2020/2021, dla których or-

ganem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna, w celu zapobiegania rozprzestrzenia-

nia się koronawirusa.  Odpowiedz Ministerstwa w tej sprawie była odmowna.  

13. W dniu 13 sierpnia 2020 r.  podpisano w Warszawie w Urzędzie Wojewody Mazowiec-

kiego umowę na dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Gminnym Żłobku w 

Małkini Górnej. Otrzymana kwota dofinansowania to 27 540,00 zł.  

14.  W dniu 14 sierpnia 2020 r. została podpisana umowa ze Schroniskiem Dla Bezdom-

nych Zwierząt w Ostrowi Mazowieckiej ul. Bąkówka 1 na wyłapywanie, transport oraz 

przyjęcie do schroniska i sprawowanie opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu 

Gminy Małkinia Górna. 

15. W dniu 18 sierpnia 2020 r. unieważniono otwarty konkurs ofert nr 2 dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna z  zakresu 

8 zadań.  

16. W dniu 20 sierpnia 2020 r. dokonano wyboru najkorzystniejszej z ofert na Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych w roku szkolnym 2020/2021 z ternu gminy Małkinia 

Górna do szkół i placówek oświatowych. Wybrano firmę Usługi Transportowe Marek 

Siedlecki. Cena brutto usługi za 1 km to 2,24 zł.  

17. W dniu 21 sierpnia 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Budowa 

oświetlenia ulicznego na ul. Jaśminowej”. Wykonawca EL-SERWIS Łukasz Mróz z 

siedzibą ul. Wolności 41, 08-330 Kosów Łacki. Kwota realizacji umowy 43.617,36 zł 

brutto. Termin wykonania 25.09.2020 r. Zadanie realizowane jest że środków budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Nadbużne w kwocie 23.617,36 

zł oraz współfinansowane z Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw 

w kwocie 10.000,00 zł. 
18. W dniu 26 sierpnia 2020 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie z harmo-

nogramem audytów na 2020 rok. 

19.  W dniach 21 – 31 sierpnia podjęto szereg działań wspierających, sprawdzających 

a także monitorujących stopień przygotowania przedszkola i szkół gminnych do przy-

jęcia uczniów w roku szkolnym 2020/2021. 

20.  W dniu 31 sierpnia 2020r. na rzecz Spółki z o.o. SUNSET PV z Białegostoku, została 

wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegają-

cego na: „Budowie i montażu wolnostojących paneli fotowoltaicznych  (elektrowni sło-

necznej), na działkach w obrębie geodezyjnym Małkinia Górna”. 

21. W dniu 31 sierpnia 2020 r. podpisano umowę z firmą MediaPark Sp. z o.o. z siedzibą 

w Olsztynie, na obsługę platformy internetowej Budżetu Obywatelskiego Gminy 

Małkinia Górna  w edycji 2021, umowa zawarta na rok o wysokości 4920 zł brutto. 

22. W dniu 31 sierpnia 2020r. na rzecz Spółki z o.o. ENERSOLA z Gdańska, została wy-

dana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego 

na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej Daniłowo wraz z niezbędną infrastrukturą to-

warzyszącą, na działce w obrębie geodezyjnym Daniłowo”. 

23. W dniu 31 sierpnia 2020 r. odbyło się w Gminnym Ośrodku  Kultury i Sportu uroczyste 

wręczenie nagród uczniom, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce i egzaminach w 

roku szkolnym 2019/2020.  



24. W dniu 31 sierpnia 2020 r. złożyłam wiązankę kwiatów pod pomnikiem NSZZ 

Solidarność przy ulicy Piaski w Małkini Górnej z okazji  40. rocznicy podpisania 

Porozumień Sierpniowych i narodzin Niezależnego Samorządnego Związku 

Zawodowego „Solidarność”. 

25. W dniu 31 sierpnia 2020 roku w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej 

wręczyłam nagrody  uczniom z Gminy Małkinia Górna za osiągnięcie wysokich 

wyników w nauce i egzaminie w roku szkolnym 2019/2020. Nagrody otrzymało 11 

uczniów ze szkół podstawowych, którzy mogą pochwalić się szczególnymi 

osiągnięciami w nauce. 

26. W okresie od 1 do 11 września 2020 przygotowywano dane do opracowania stanowiska 

Rady Gminy dot. finansowania oświaty na bazie lat 2015-2019 z uwzględnieniem wy-

konania budżetu na dzień 30 czerwca 2020 r. 

27. W dniu 4 września 2020 r w wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę 

z firmą Usługi Remontowo – Budowlane „ROMARK” Marek Rochmiński z Warszawy 

na „Remont nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 

w Małkini Górnej”. Kwota umowy 205 010,36 zł brutto. Termin realizacji 

do 15.10.2020 roku. 
28. W dniu 4 września 2020 r. sporządzono analizę wykonania płac i pochodnych przez 

placówki oświatowe według danych księgowych na dzień 31 lipca 2020 z uwzględnie-

niem przewidywanego wykonania roku 2020 i podwyżki płac dla kadry pedagogicznej 

obowiązującej od 1 września 2020 r. 

29. W dniu 5 września 2020 r. wzięłam udział w uroczystościach w Treblince 

upamiętniających 81. rocznicę Wybuchu II Wojny Światowej. 

30. W dniu 5 września 2020 r. po raz dziewiąty w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini 

Górnej odbyła się ogólnopolska akcja Narodowego Czytania.  

31. W niedzielę 6 września 2020 r. odbyły się Parafialno – Gminne Dożynki w Małkini 

Górnej. W tym roku z uwagi na stan epidemii koronawirusa COVID 19 uroczystości 

dożynkowe zostały ograniczone do mszy świętej dziękczynnej. Msza święta odbyła się 

w kościele pw. Nawrócenia Świętego Pawła Apostoła w Małkini Górnej. 

32. W dniu 7 września 2020r. ogłoszono konsultacje Programu współpracy Gminy Małki-

nia Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2021 r. 

33. W dniu 7 września 2020 r. złożono wniosek do Ministerstwa Edukacji Narodowej w ra-

mach podziału rezerwy oświatowej subwencji ogólnej na rok 2020. 

34. W dniu 7 września 2020 r. zlecono dobudowę oświetlenia w celu doświetlenia przejazdu 

kolejowego w miejscowości Niegowiec. Wykonawca PHU MADO Andrzej Mróz ul. 

Leśna 3, 08-3030 Kosów Lacki. Kwota zlecenia 7.800,00 zł. termin realizacji 

15.10.2020 r. Zadanie finansowane z budżetu  gminy w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Niegowiec. 

35. W dniu 7 września 2020 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Opracowanie 

dokumentacji projektowej oświetlenia ulicznego wzdłuż ciągu pieszo-rowerowego z 

Małkini Górnej do Zawist Podleśnych”. Wykonawca EL-SERWIS Łukasz Mróz 

z siedzibą ul. Wolności 41, 08-330 Kosów Łacki. Kwota realizacji umowy 8.500,00 zł 

brutto. Termin wykonania 21.12.2020 r. Zadanie realizowane jest że środków budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Zawisty Podleśne oraz sołectwa 

Małkinia Górna V .  
36. W dniu 15 września 2020 r. przygotowano informację dot. poniesionych wydatków 

przez placówki oświatowe i żłobek w związku z pandemią COVID-19. 

37. W dniu 15 września 2020 r w wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę 

z firmą BRUKTIM Usługi Budowlano – Projektowe Sylwester Barański z Ostrołęki 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”. Kwota umowy 3 143 611,59 zł brutto. Termin 

realizacji do 31.12.2021 roku. 
38. W dniu 15 września 2020 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 3 dla organizacji poza-

rządowych z zakresu 3 zadań. 
39. W dniu 16 września 2020r. ogłoszony został nabór wniosków do  siódmej edycji kon-

kursu „Małkińskie serca wolontariatu”. 

40. W dniu 16 września 2020 r. w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej odbyło się spotkanie 

Wójta Gminy z dyrektorami placówek oświatowych w sprawach dotyczących bieżącej 

pracy szkół oraz przedszkola.  

41. W dniu 17 i 21 września 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na Opracowanie projektu 

budowlanego na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami 

w miejscowościach Zawisty Podleśne i Kańkowo. Planowany termin otwarcia ofert 

w dniu 06.10.2020 r. 

42. W dniu 17 września 2020 r. przygotowano informację dot. poniesionych wydatków 

przez placówki oświatowe i żłobek w związku z ubezpieczeniem mienia od ognia i in-

nych zdarzeń losowych. 

43. W dniu 17 września 2020 r. miało miejsce w Mazowieckim Kuratorium Oświaty Dele-

gatura w Ostrołęce spotkanie Wójta Gminy z przedstawicielami nadzoru pedagogicz-

nego w sprawie dokonania  oceny pracy jednego z dyrektorów placówek oświatowych, 

funkcjonujących na terenie gminy Małkinia Górna.  

44. W dniu 21 września 2020 r w wyniku przetargu nieograniczonego, podpisano umowę 

z firmą Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o.o. ul. Brokowska 37, 07-

300 Ostrów Mazowiecka na „Przebudowy drogi gminnej 260418W w miejscowości 

Prostyń”. Kwota umowy 349 740,57 zł brutto. Termin realizacji do 25.10.2020 roku 

45. Pozyskano w ramach darowizny od firmy Rockwool Polska materiały 

na termomodernizację Ośrodka Zdrowia w Małkini Górnej. W ramach darowizny 

Gmina otrzymała:  

- 864,0 m2 wełny mineralnej FRONTROCK do ocieplenia ścian, 
- 9 600,0 kg granulatu Granrock z wełny mineralne do ocieplenia stropów.  

Łączna wartość materiałów to kwota ok. 60-65 tys. zł. 

46. Wystawiono kolejne zlecenie szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

w miejscowościach Daniłówka-Parcele, Sumiężne, Glina, Małkinia Górna, Prostyń. 

47. Wybudowano plac manewrowy w celu parkowania samochodów obok przystanku ko-

lejowego w miejscowości Kiełczew. 

48. Wymieniono uszkodzone 33 lampy oświetlenia drogowego  na nowe  lampy typu LED. 

49. Na podstawie zawartej umowy z SPZOZ w Ostrowi Mazowieckiej realizowany jest  

„Programu polityki zdrowotnej w zakresie rehabilitacji leczniczej mieszkańców gminy 

Małkinia Górna na lata 2020-2024” w roku 2020. 
50. Sporządzono: 18 aktów urodzeń, 31 aktów małżeństw, 19 aktów zgonu, odbyły się 3 

śluby cywilne, przyjęto 10 zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, wydano 2 

decyzje o zmianie nazwiska, sporządzono i wydano łącznie 306 odpisów aktów stanu 

cywilnego. 

51. Przyjęto od mieszkańców 119 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 119 

i 130 dowodów osobistych unieważniono. 

52. Zameldowano 59 osób, udzielono 46 informacji osobowych. Obecnie prowadzone jest 

1 postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego.  

 


