
 

Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie 

od 22 września 2020 r. do 15 grudnia 2020 r.  

 

1. W dniu 12 września 2020 roku podpisane zostały aneksy do 4 planów 

zagospodarowania przestrzennego, których prace są zawieszone do czasu opracowania 

studium. Termin wykonania prac przez Firmę Budplan wydłużono do 12.09.2021 r. 

2. W dniu 23 września 2020 r. podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 

oświetlenia w miejscowości Prostyń drogi relacji Prostyń-Grądy. Wykonawca: Usługi 

elektryczne Krzysztof Gałązka, ul. Złotych Kłosów 7, 07-300 Ostrów Mazowiecka. 

Kwota umowy 4981,50 zł brutto. Termin realizacji do 28.12.2020 roku. Zadanie 

finansowane z budżetu gminy w ramach środków z funduszu sołeckiego sołectwa 

Prostyń.  

3. W dniu 29 września 2020 r. – na wniosek PKP Energetyka - wydano decyzję zezwala-

jącą na usunięcie 41 szt. drzew rosnących na terenie Gminy Małkinia Górna, w związku 

z przebudową linii kolejowej. 

4. W dniu 29 września 2020 r. – na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Ma-

zowieckiej - wydano decyzję zezwalającą na wycinkę 2 szt. drzew rosnących w pasie 

drogowym drogi powiatowej w m. Daniłowo. 

5. W dniu 30 września 2020r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazo-

wieckiej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę 1 drzewa rosnącego na terenie 

działki w Małkini Górnej przy ul. Leśnej 18 i Leśnej 20. Decyzję otrzymano w dniu 4 

listopada 2020 r.  

6. W dniu 30 września 2020 r. – na wniosek Komendy Wojewódzkiej Policji  z siedzibą 

w Radomiu - wydano decyzję zezwalającą na wycięcie 9 szt. drzew rosnących na terenie 

Komisariatu Policji w Małkini Górnej. 

7. W dniu 1 października 2020 r. wydano 7 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

8. W dniu 2 października 2020 r. wystawiono 210 upomnień z tytułu zalegania w opłatach 

za odbiór odpadów komunalnych. 

9. W dniu 6 października 2020 r . podpisano umowę na wykonanie inwentaryzacji oraz 

dokumentacji projektowej instalacji centralnego ogrzewania w budynku Szkoły 

Podstawowej nr 1 w Małkini Górnej. Wykonawca umowy Przedsiębiorstwo Usług 

Projektowych i Geodezyjnych Arkadiusz Paweł Łojewski, ul. Sielska 57, 07-300 



Ostrów Mazowiecka. Kwota umowy 9840,00 zł brutto. Termin realizacji do 27.11.2020 

roku. 

10. W dniu 8 października 2020 r. wydano zarządzenie w sprawie przyznania Nagrody 

Wójta Gminy z okazji Dnia Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-wycho-

wawcze nauczycielom i dyrektorom zatrudnionym w placówkach oświatowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Małkinia Górna. Nagrody otrzymało 19 pe-

dagogów. Kwota jednej nagrody 2100,00 zł.  

11. W dniu 9 października 2020 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Ma-

zowieckiej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę 2 szt. drzew rosnących na 

terenie Ośrodka Zdrowia w Prostyni. Decyzję otrzymano w dniu 4 listopada 2020r.  

12. W dniu 9 października 2020 r. miało miejsce uroczyste otwarcie drogi gminnej w miej-

scowości Poniatowo. To inwestycja, na którą od dawna czekali mieszkańcy miejscowo-

ści Poniatowo i Grądy.  

13. W dniu 9 października 2020 r. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne 

stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska i rolnictwa w Urzędzie Gminy w 

Małkini Górnej oraz na stanowisko urzędnicze do spraw planowania gospodarki prze-

strzennej i rewitalizacji. Na wolne stanowisko urzędnicze do spraw ochrony środowiska 

i rolnictwa do zatrudnienia wybrana została Pani Jolanta Kleszczyńska zamieszkała w 

Prostyni, natomiast konkurs na wolne stanowisko urzędnicze do spraw planowania, go-

spodarki przestrzennej i rewitalizacji nie został rozstrzygnięty, ponieważ złożona oferta 

nie spełniła wymagań formalnych określonych w ogłoszeniu o naborze. 

14. W dniu 12 października 2020 r. unieważniono otwarty konkurs ofert nr 3 dla organizacji 

pozarządowych na realizację zadania publicznego w Gminie Małkinia Górna z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia, 

2) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, 

3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym, 

na zadania nr 1 i 3 nie złożono żadnej oferty, natomiast na zadanie nr 2 złożona oferta 

nie spełniała wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu, w związku z powyższym 

otwarty konkurs ofert na ww. zadania zostaje unieważniony. 

15. W dniu 14 października 2020 r. została zawarta umowa z ”DSM Intelligence Sp. 

z o.o.”  z siedzibą w Białymstoku, 15-312 Białystok, ul. Zwierzyniecka 25A na dostęp 

do platformy e-transkryptor umożliwiającej generowania napisów i audiodeskrypcji do 

filmów zamieszczanych online, opłata miesięczna 1 845 zł brutto, umowa podpisana na 

rok. 



16. W dniu 14 października 2020 r. - opublikowano na stronie Urzędu Gminny aktualne 

zasady bezpieczeństwa dotyczące koronawirusa – gmina Małkinia Górna znalazła się 

w strefie żółtej. 

17. W dniach od 15 do 24 października 2020 roku odbyło się głosowanie w ramach Budżetu 

Obywatelskiego Gminy Małkinia Górna na 2021 rok. W wyniku głosowania miesz-

kańcy wybrali projekt „Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych do ratownictwa tech-

nicznego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej”, który uzyskał 461 gło-

sów. Realizacja tego zadania nastąpi w 2021 roku. Pozostałe dwa projekty biorące 

udział w głosowaniu to „Remont budynku po byłej zlewni mleka w miejscowości Pro-

styń” oraz „Ocieplenie elewacji ściany budynku oraz remont tarasu podjazdowego 

w Ośrodku Zdrowia w Małkini Górnej”. 

18. W dniu 15 października 2020 r. wydana została na rzecz Gminy Małkinia Górna decyzja 

znak PGP. 6730.20.2020 w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji 

polegającej na budowie budynku mieszkalnego wielorodzinnego (komunalnego) wraz 

z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach 

o numerach ewidencyjnych 797/101 i 797/102 w obrębie Małkinia Górna. 

Od decyzji złożone było przez jedną ze stron postępowania administracyjnego 

odwołanie do SKO w Ostrołęce. W dniu 11 grudnia wpłynęła decyzja SKO utrzymująca 

zaskarżoną decyzję organu I instancji w mocy. 

19. W dniu 16 października 2020 r. wydałam Zarządzenie Nr 101/2020 w sprawie powoła-

nia Zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronawirusem SARS-CoV-2 

na terenie gminy Małkinia Górna. 

20. W dniu 16 października 2020 r. wydano decyzję w sprawie przyznania zasiłku szkol-

nego, zgodnie z uchwałą Nr 330/LI/2018 r. Rady Gminy Małkinia Górna w związku z 

wystąpieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie się sytuacji mate-

rialnej rodziny.  

21. W dniu 20 października 2020 r. – w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej odbyło się posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, które do-

tyczyło aktualnej sytuacji epidemiologicznej na terenie gminy Małkinia Górna. 

22. W dniu 22 października 2020 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Ma-

zowieckiej z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę 12 szt. drzew rosnących na 

działce w m. Sumiężne – teren świetlicy wiejskiej. Decyzję otrzymano w dniu 4 listo-

pada 2020 r.  



23. W dniu 22 października 2020 r. zgodnie z art. 52 ust. 11 ustawy o finansowaniu zadań 

oświatowych oraz uchwały Rady Gminy Małkinia Górna Nr 292/XLVI/2018 r. wydano 

22 decyzje o obniżeniu opłaty o 50% za pobyt dziecka w przedszkolu przekraczający 

czas na bezpłatne nauczanie.  

24. W dniu 23 października 2020 r. – opublikowano nowe zasady bezpieczeństwa związane 

z COVID-19 wprowadzone przez rząd - objęcie całego kraju strefą czerwoną. 

25. W dniu 23 października 2020 r. została podpisana umowa na realizację zadania publicz-

nego zgodnie z art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku pu-

blicznego i o wolontariacie  uznając celowość realizacji przez organizację pozarządową 

zadania publicznego pn. „W kręgu kultury”. Ofertę złożyło Stowarzyszenie „Małkiński 

Krąg”. 

26. W dniu 27 października 2020r. wręczone zostały statuetki laureatom siódmej edycji 

konkursu „Małkińskie serca wolontariatu”: Państwu Alinie i Bogdanowi Kłuskom oraz 

Panu Stanisławowi Dąbkowskiemu za całokształt pracy, w której kierują się dobrem 

drugiego człowieka i nie są obojętni na potrzeby innych. 

27. W dniu 28 października 2020 r . podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: 

,, Wykonanie i montaż wiaty wraz z ułożeniem kostki w miejscowości Kańkowo”. 

Wykonawca umowy  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Małkini 

Górnej ul. Nurka 144, 07-320 Małkinia Górna. Kwota umowy 21.800,00 zł brutto. 

Termin realizacji do 18.12.2020 roku. Zadanie realizowane z budżetu gminy w ramach 

środków z funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo. 

28. W dniu 29 października 2020 r. wydano 5 decyzji przyznających dodatek mieszka-

niowy. 

29. W dniu 30 października 2020r. podpisano umowę na wykonanie Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2024 z perspektywą do 2028r.  

30. Do dnia 31 października 2020 r. przygotowano informację o stanie realizacji zadań 

oświatowych w Gminie Małkinia Górna za rok szkolny 2019/2020.  

31. W dniu 4 listopada 2020 r. – na wniosek Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazo-

wieckiej (po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warsza-

wie) – wydano decyzję zezwalającą na wycinkę 1 drzewa rosnącego w pasie drogowym 

drogi powiatowej w m. Daniłowo. 

32. W dniu 6 listopada 2020 r. opublikowano na stronie Urzędu Gminny informację o ak-

tualnej sytuacji epidemiologicznej w gminie Małkinia Górna na dzień 06.11.2020 r. In-

formacja została przekazana do Sołtysów. 



33. W dniu 6 listopada 2020 r. został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na wolne 

stanowisko do spraw księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej.  

Do Urzędu Gminy we wskazanym terminie wpłynęła 1 oferta. Konkurs nie został jesz-

cze rozstrzygnięty z powodu nieobecności 1 członka komisji konkursowej – Pani Skarb-

nik. 

34. W dniu 11 listopada 2020 roku obchodziliśmy 102. rocznicę odzyskania przez Polskę 

niepodległości. W tym roku z uwagi na stan epidemii uroczystości rocznicowe w całym 

kraju były skromniejsze niż dotychczas. W gminie Małkinia Górna w ramach obcho-

dów została odprawiona uroczysta msza święta w intencji naszej „Małej i Dużej” Oj-

czyzny oraz złożono wiązanki kwiatów pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego 

i na Cmentarzu Wojska Polskiego. 

35. W dniu 16 listopada 2020 r. do Urzędu Skarbowego w Ostrowi Mazowieckiej wysłano 

50 tytułów wykonawczych, dotyczących osób zalegających w opłatach za odbiór i za-

gospodarowanie odpadów komunalnych. 

36. Do dnia16 listopada wydano 59 decyzji w sprawie przyznania stypendium szkolnego 

uczniom z terenu Gminy Małkinia Górna na rok szkolny 2020/2021 zgodnie z uchwałą 

Nr 330/LI/2018 r.   Rady Gminy Małkinia Górna.  

37. W dniu 17 listopada 2020 r. opublikowano na stronie Urzędu Gminny i Facebooku 

Gminnym informację o aktualnej sytuacji epidemiologicznej w gminie Małkinia Górna 

na dzień 17.11.2020 r. Informacja została przekazana do Radnych Rady Gminy Małki-

nia Górna oraz Sołtysów. 

38. W dniu 20 listopada 2020 r. po raz kolejny zostało wystosowane pismo do Komisariatu 

Policji w Małkini Górnej celem podjęcia interwencji w postaci patroli Policji na Osiedlu 

Domów Jednorodzinnych w Małkini Górnej. Sprawa dotyczyła aktów wandalizmu ja-

kie miały miejsce na placu zabaw przy ulicy Słowackiego na ww. osiedlu. W odpowie-

dzi na pismo z Urzędu Gminy otrzymaliśmy w dniu 8 grudnia 2020 roku  informację, 

że wzmożono kontrole na wskazanym placu zabaw zgodnie z opracowaną w tym celu 

Kartą Zadania Doraźnego. 

39. W dniu 23 listopada 2020 r. podpisano 2 decyzje zgodnie z art. 52 ust. 11 ustawy o fi-

nansowaniu zadań oświatowych oraz uchwały Rady Gminy Małkinia Górna Nr 

292/XLVI/2018 r. o obniżeniu opłaty o 50% za pobyt dziecka w przedszkolu przekra-

czający czas na bezpłatne nauczanie.  



40. W dniu 23 listopada 2020 r. został zrealizowany zakup komputera przenośnego do 

transmisji obrad sesji Rady Gminy online za kwotę 5 263,00 zł brutto. Zrealizowano w 

X-KOM, 42-202 Częstochowa, ul. Bojemskiego 25. 

41. W dniu 23 listopada 2020 roku unieważniono przetarg nieograniczony na dostawę 9 

komputerów przenośnych -laptopów do prowadzenia zdalnych sesji, 1 komputera 

przenośnego do streamingu online. Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, 

którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

42. W dniu 23 listopada 2020 r . podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Ocieplenie 

połaci dachowej w budynku świetlicy wiejskiej w Rostkach Wielkich”. Wykonawca 

umowy  IZOPLUS Jacek Murawski z siedzą ul. Zachodnia 12, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. Kwota umowy 10.183,91 zł brutto. Termin realizacji do 21.12.2020 roku. 

Zadanie finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rostki 

Wielkie.  

43. W dniu 23 listopada 2020 r . podpisano umowę na wykonanie dokumentacji projektowej 

dla zadania pn.: ,,Wykonanie parkingów na działce 2713 przy ul. Nurskiej w Małkini 

Górnej”. Wykonawca umowy  Pracownia Projektowa KOMI Sp. z o. o. Kwota umowy 

15 296,28 zł brutto. Termin realizacji do 30.06.2021 roku. 

44. W wyniku przetargu nieograniczonego w dniu 24 listopada 2020 r podpisano Umowę z 

Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe Tomasz Pyrgiel z Małkini Górnej na 

Odśnieżanie i zwalczanie śliskości zimowej dróg, ulic, chodników, parkingów, 

przejazdów kolejowych i przystanków autobusowych będących własnością Gminy 

Małkinia Górna w sezonie zimowym 2020/2021. Szacunkowa wartość umowy 

384 480,00 zł brutto. 

45. W dniu 25 listopada 2020 r. została zawarta umowa z firmą MWC spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością z siedzibą przy ul. Kowalewicka 12,  60-002 Poznań na usługę udo-

stępnienia w sieci Internet aplikacji o nazwie eSesja i usługę udostepnienia serwera do 

przeprowadzania wideokonferencji – Sesji online płatność miesięczna 979,70 zł brutto, 

umowa podpisana na rok. 

46. W dniu 25 listopada 2020 r. zamieszczono komunikat Starosty Ostrowskiego o zaprze-

staniu publikowania i przekazywania danych dotyczących raportowania związanego z 

SARS-CoV-2. 

47. W dniu 25 listopada 2020 r. dokonano obioru końcowego zadania pn.: ,,Przebudowa 

drogi gminnej 260418W w miejscowości Prostyń. Długość nawierzchni 788 mb.   



Wykonawca Przedsiębiorstwo Budowy i Utrzymania Dróg Sp. z o. o. z siedzibą przy 

ul. Brokowskiej 37, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Wartość robót 508960,15 zł brutto.  

48. W dniu 27 listopada 2020 r. dokonano obioru końcowego zadania pn.: ,,Remont 

nawierzchni sportowej w Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2 w Małkini 

Górnej”. Wykonawca Usługi  Remontowo-Budowlane  ,,ROMARK” Marek 

Rochmiński ul. Ostródzka 144 E, 03-289 Warszawa. Wartość zadania 307538,62 

 

49. 30 listopada 2020 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na: „Zakup paliw płynnych do po-

jazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalino-

wego  będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna”. W dniu 11.12.2020 r. roz-

strzygnięto zapytanie ofertowe. Złożone zostały 3 oferty. Wybrano ofertę firmy: AXAN 

RETAIL Sp. z o.o. Sp. k., ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany, NIP: 823-16-43-535. 

50. W dniu 30 listopada 2020 roku został ogłoszony otwarty i konkurencyjny nabór na 

wolne stanowisko urzędnicze do spraw inwestycji w Urzędzie Gminy w Małkini Górnej 

– postępowanie rekrutacyjne trwa. 

51. Z dniem 30 listopada 2020 r. zostały zakończone prace związane z przeprowadzeniem 

spisu rolnego. Liczba gospodarstw ustalona przez GUS do spisu wyniosła 1035, spisało 

się 1014 gospodarstw, nie spisanych – 21.  

52. W dniu 1 grudnia 2020 r. wydano 5 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 

53. W dniu 3 grudnia 2020 r. wystosowano pisma do dyrektorów szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest Gmina Małkini Górna w sprawie procedur związa-

nych z dofinansowaniem w Ramach Rządowego Programu  nauczycielom zakupu 

sprzętu i oprogramowania wykorzystywanego do nauczania zdalnego.  W naszej gminie 

117 nauczycieli otrzymało dofinansowanie na zakup sprzętu. Kwota dofinansowania 

500,00 zł. Całkowita kwota dofinansowania w ramach subwencji ogólnej celowej wy-

niosła: 58500,00 zł.   

54. W dniu 3 grudnia 2020 r. Centrum Wolontariatu działające przy Urzędzie Gminy 

w Małkini Górnej, po raz czwarty ogłosiło akcję pn. „List do św. Mikołaja”, aby pozy-

skać produkty do przygotowania paczek dla podopiecznych uczęszczających na zajęcia 

opiekuńczo –wychowawcze do  „Świetlicy 2016”. 

55. W dniu 3 grudnia 2020 r. ogłoszono KONKURS PROFILAKTYCZNY dla uczniów 

szkół podstawowych oraz przedszkolaków z terenu gminy Małkinia Górna pn.: "Żyję 

zdrowo - bo nie ulegam nałogom". 



56. W dniu 3 grudnia 2020 roku przed Urzędem Gminy w Małkini Górnej zamontowano 

metalowy pojemnik w kształcie serca na nakrętki plastikowe. Pojemnik w kształcie 

serca to nie tylko wyraz dbałości o środowisko, ale także pomoc dla potrzebują-

cych. Zgromadzone w metalowym sercu nakrętki zostaną sprzedane, a pozyskane 

środki finansowe będą przeznaczone na  leczenie i rehabilitację chorych dzieci. Kosz 

bardzo szybko się zapełnia za co serdecznie mieszkańcom dziękujemy. 

57. W dniu 8 grudnia 2020 r. przyznano 36 zasiłków pieniężnych na pomoc zdrowotną dla 

nauczycieli. Ogólna  Kwota przyznanych zasiłków to 28122,00 zł. 

58. W dniu 8 grudnia 2020 r. została zawarta umowa z Agencją Ochrony Mienia „TARCZA 

GRUPA” Sp. z O. O. Sp. K. z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Jana Kilińskiego 29 na 

monitoring systemu alarmowego OSP Prostyń płatność miesięczna 49,20 brutto, 

umowa podpisana na rok. 

59. W dniu 8 grudnia 2020 r. została zawarta umowa z firmą INTERmedia Ł. Czekała T. 

Frąckowiak Spółka Jawna, ul. Modrzewskiego 1a, 63-100 Śrem na kompleksową ob-

sługę w zakresie powszechnego udostępniania informacji publicznej za pośrednictwem 

Internetu w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej - stron 

podmiotowych Biuletynu Informacji Publicznej płatność roczna utrzymanie aplikacji 

„biuletyn.net 3.0” – 799,50 zł. brutto, umowa podpisana na trzy lata. 

60. W dniu 9 grudnia 2020 r. w Przedszkolu Samorządowym w Małkini Górnej przeprowa-

dzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2020 rok. 

61. W dniu 9 grudnia.2020 r. - Wydano Zarządzenie Nr 115/2020 z dnia 09.12.2020 r. w 

sprawie opracowania „Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Małkinia Górna 

w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny”. 

Plan należy opracować do dnia 31.12.2020 r. 

62. W dniu 10 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Mał-

kini Górnej przeprowadzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli 

zarządczej na 2020 rok. 

63. 10 grudnia 2020 r. z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Ostrowi Ma-

zowieckiej zostały odebrane płyny do dezynfekcji w ilości 400 butelek po 0,5 litra, które 

zostaną rozdysponowane do placówek oświatowych, służby zdrowia i OSP: Małkinia 

Górna i Prostyń. 



64. W dniu 10 grudnia 2020 r. wydano 2 decyzje w sprawie przyznania zasiłków szkolnych 

zgodnie z uchwałą Nr 330/LI/2018 r. Rady Gminy Małkinia Górna w związku z wystą-

pieniem zdarzenia losowego mającego wpływ na pogorszenie się sytuacji materialnej 

rodziny. 

65. W dniu 11 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Małkini Górnej przeprowadzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kon-

troli zarządczej na 2020 rok. 

66. W dniu 11 grudnia wydano  decyzję w sprawie udzielenia urlopu na poratowanie zdro-

wia dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.   

67. W dniu 14 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie 

przeprowadzona została kontrola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 

2020 rok. 

68. W dniu 14 grudnia 2020 roku podpisane zostały aneksy do studium, którego termin na 

wykonanie prac mija 27.12.2020 r. 

Aneksem wydłużamy termin wykonania prac przez Firmę Budplan do 27 grudnia 2021 

roku. 

69. W dniu 14 grudnia 2020 roku podpisano umowę z firmą Usługi Projektowo – 

Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski z Łomży na opracowanie projektu budowlanego 

na budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowościach Zawisty 

Podleśne i Kańkowo. Kwota umowy 81 000,00 złotych brutto. Termin realizacji 

31.03.2022 r. 

70. W dniu 15 grudnia 2020 r. w Szkole Podstawowej w Orle przeprowadzona została kon-

trola problemowa zgodnie z planem kontroli zarządczej na 2020 rok. 

71. Wytyczne do wyznaczania, zmiany lub likwidacji obszarów i granic aglomeracji 

wskazywały sposób opracowania tych dokumentów w celu prawidłowego ich 

wyznaczania zgodnie z celami dyrektywy Rady 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania 

ścieków komunalnych. W gminie Małkinia Górna Opracowano Propozycje planu 

aglomeracji Małkinia Górna, i projekt uchwały, które  zostały zweryfikowane przez 

Zarząd Zlewni oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska. Dokumenty te 

zgodnie z zapisami ustawy prawo wodne należy opracować i przedłożyć do uchwalenia 

Radzie Gminy. 

72. Na chwilę obecną druga z Aglomeracji - Aglomeracja Kiełczew pomimo przekroczenia 

liczby mieszkańców o 24 osoby nie spełnia wskaźnika koncentracji to znaczy 120 

mieszkańców na 1km sieci kanalizacyjnej a w przypadkach ściśle określonych w 



rozporządzeniu aglomeracyjnym (§ 3 ust. 5). 90 osób na 1 km sieci kanalizacyjnej. 

Długość planowanej sieci  Aglomeracji Kiełczew wynosi 21,45 km. 

73. Zakupiono olej opałowy do ogrzewania budynków: Żłobka Gminnego oraz dla Szkoły 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii Curie – 

Skłodowskiej w Małkini Górnej, Szkoły Podstawowej w Orle. 

74. Przekazano 30 laptopów do sześciu szkół podstawowych zakupionych za kwotę 

74 907,00 zł. Laptopy szkoły użyczyły na czas nauki zdalnej dla 30 uczniów  w tym dla 

23 uczniów z rodzin wielodzietnych (3+). Laptopy zostały zakupione w ramach 

Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi priorytetowej nr  I ” 

Powszechny dostęp do szybkiego internetu” działanie 1.1 „Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu 

o wysokich przepustowościach” dotycząca realizacji projektu grantowego pn. zdalna 

Szkoła + – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia 

zdalnego. Rozliczenie końcowe przesłano do Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 

75. Sporządzono: 27 aktów urodzenia, 15 aktów małżeństwa, 47 aktów zgonu, przyjęto 2 

zapewnienia o wstąpieniu w związek małżeński, sporządzono i wydano łącznie 289 

odpisów aktów stanu cywilnego. 

76. Przyjęto od mieszkańców 103 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 117 

a 159 dowodów osobistych unieważniono. 

77. Dokonano zameldowania 80 osób, udzielono 55 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone jest 1 postępowanie o wymeldowanie z pobytu stałego.  

78. Wydane zostało: 

- 11 decyzji o ustaleniu warunków zabudowy; 

- 1 decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego; 

- 1 zmiana decyzji ustalającej warunki zabudowy 

- 1 decyzja odmowna o ustalenie warunków zabudowy z uwagi na fakt, że budowa 

budynku handlowo-usługowego o powierzchni sprzedaży do 4000m2 wraz z niezbędną 

infrastrukturą techniczną może nastąpić wyłącznie na podstawie miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. 

79. Zlecono wymianę uszkodzonych 11 lampy oświetlenia drogowego  na nowe  lampy 

typu LED. Lampy będą zamontowane w miejscowości Kańkowo 2 szt., Sumiężne 1 

szt., Glina 2 szt., Borowe 3 szt., ul Kościelna 1szt., Nurska 2 szt. 

80. Zlecono zamontowanie ozdób świątecznych wzdłuż ulic w ilości 150 sztuk.  Cena 

montażu i demontażu 21.033,00 zł brutto. 



81. Wystawiono kolejne zlecenie szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych 

w miejscowościach Małkinia Górna, Kańkowo, Daniłówka Pierwsza, Daniłówka 

Druga, Niegowiec, Błędnica, Glina,  Małkinia Mała-Przewóz, Prostyń i Kiełczew. 

82. Wydano jedenaście decyzji na zajecie pasa drogowego w celu budowy przyłączy 

gazowych i elektroenergetycznych.  

83. Wydano czternaście decyzji na umieszczenie urządzeń technicznych (przyłączy 

gazowych) w pasie drogowym dróg gminnych.  


