
 

Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami,  

tj. od 15 grudnia 2020 r. do 11 stycznia 2021 r. 

 

 

1. W dniu 30.11.2020 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej 

dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

w okresie 01.02.2021 r.-31.12.2021 r. Termin składania ofert 8.01.2021 r.  

2. W dniu 11.12.2020 r. wydano decyzję w sprawie udzielenia rocznego urlopu dla 

poratowania zdrowia dyrektorowi Przedszkola Samorządowego w Małkini Górnej.  

3. W dniach 16 i 17.12.2020 r. zostały przeprowadzone kontrole problemowe, zgodnie 

z planem kontroli zarządczej na 2020 r. w: 

a) Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, 

b) Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie.  

4. W dniu 18.12.2020 r. przeprowadzony został audyt z ochrony danych osobowych zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2020 rok. 

5. W dniu 17.12.2020 r. dokonano otwarcia ofert  w przetargu nieograniczonym dotyczącym 

„Zakupu biletów miesięcznych dla uczniów uczęszczających do szkół podstawowych, dla 

których organem prowadzącym jest gmina Małkinia Górna w okresie od 1 stycznia 2021 r. 

do 31 grudnia 2022 r.” Złożono 2 oferty. Najkorzystniejszą złożyła firma: Transport 

Turystyczny Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka 07-320 Małkinia Górna ul. 

Kochanowskiego 16. Kwota oferty 470 496,00 zł.  

6. W dniu 17.12.2020 r. ogłoszono przetarg na Budowę instalacji centralnego ogrzewania 

w Szkole Podstawowej Nr 1 w Małkini Górnej. Termin składania ofert 8.01.2021 r 

7. W dniu 18.12.2020 r.  rozliczono dotację przyznaną ze środków finansowych budżetu 

województwa Mazowieckiego na realizację inwestycji pn.: ,,Modernizacja drogi gminnej 

nr 260418W” w miejscowości Prostyń. Wysokość przyznanej dotacji 105 000,00 zł.         

8. W dniach 17 i 18.12.2020 r. w gminie Małkinia Górna „Mikołaj” rozdał paczki naszym 

najmłodszym mieszkańcom. Paczki zostały przygotowane ze środków budżetu gminy 

Małkinia Górna oraz dzięki hojności Sponsorów. W 2020 roku udało nam się przygotować 

1279 paczek ze słodyczami, dla wszystkich uczniów uczących się w gminnych szkołach, 

przedszkolu oraz uczniów z niepełnosprawnościami.  

9. W dniu 21.12.2020 r. podpisano umowę na sukcesywną dostawę oleju opałowego do 

placówek oświatowych oraz jednostek  OSP z firmą „Aran” Sp. Komandytowa z  o.o. w 

Wyszkowie,  cena za 1 m3 oleju opałowego wynosi 1950,04 netto.  

10. W dniu 21.12.2020 r. dzięki wsparciu ludzi dobrej woli, którzy wsparli akcję „List do 

świętego Mikołaja” przygotowanych zostało 16 paczek dla dzieci uczęszczających na 

zajęcia opiekuńczo – wychowawcze „ŚWIETLICA 2016”.                                    

11. W dniu 22.12.2020 r. zostały wypłacone nauczycielom i dyrektorom szkół środki finansowe 

na zakup sprzętu  komputerowego  w ramach rządowego programu wsparcia w celu 

usprawnienia nauczania zdalnego. Wsparcie finansowe otrzymało 111 nauczycieli. Ogólna 

kwota otrzymanego dofinansowania 58 500, 00  zł.  

 



12. W dniu 22.12.2020 r. na wniosek Proboszcza Parafii Rzymskokatolickiej pw. Trójcy Prze-

najświętszej w Prostyni wydano decyzję na wycinkę 2 szt. drzew rosnących na terenie  

Plebanii. 

13. W dniu 23.12.2020 r. dokonano wypłaty środków finansowych nauczycielom za 

zrealizowane  w ramach projektu  „ Eksperymentuję, odkrywam, wiem” zajęcia z pomocy 

psychologiczno-pedagogicznej na ogólną kwotę 38 817,15 zł. 

14. W dniu 23.12.2020 r. - zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Gminy komunikat 

dotyczący wprowadzonych przez rząd nowych obostrzeń w walce z koronawirusem. 

15. W dniu 28.12.2020 r. podpisano umowę z ZGKiM Sp. z o.o. na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych z terenu gminy Małkinia Górna, z nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy - w 2021 r. 

16. W dniu 29.12.2020 r. - podpisano umowę z firmą AXAN RETAIL Sp. z o.o. Sp. k z siedzibą 

w miejscowości Bielanach, ul. Słoneczna 5, 08-311 Bielany w ramach ogłoszonego 

zapytania ofertowego na „Zakup paliw płynnych do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, 

samochodów pożarniczych oraz sprzętu spalinowego będącego własnością OSP Gminy 

Małkinia Górna od 1 stycznia 2021 do 31 grudnia 2021 r.”. 

17. W dniu 29.12.2020 r. - podpisano umowę z firmą Zakład Elektromechanika Dźwigowa 

i Instalarstwo Elektryczne Mirosław Reluga z siedzibą w miejscowości Wyszków. Umowa 

dotyczy konserwacji urządzenia dźwigowego będącego na wyposażeniu OSP w Małkini 

Górnej. Umowa została zawarta na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2021 r. 

18. W dniu 30.12.2020 r. złożono wniosek o dofinansowanie z budżetu województwa 

mazowieckiego zadań określonych w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych 

na zadanie pn.: ,,Budowa drogi gminnej w miejscowości Niegowiec”. Wartość 

kosztorysowa zadania 839517,45 zł brutto.   

19. W dniu 30.12.2020 r. wydano 8 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy, 

20. W dniu 31.12.2020 r. zawarto umowę na zapewnienie miejsca i opieki zwierzętom gospo-

darskim w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości Borowe.  

21. W dniu 31.12.2020 r. zawarto umowę na świadczenie usług weterynaryjnych oraz zapew-

nienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem bez-

domnych zwierząt przez lek. wet. Cezarego Prończuka. 

22. W dniu 31.12.2020 r. zawarto umowę na zbieranie, transport i utylizację padłych bezdom-

nych i dziko żyjących zwierząt z lek. wet. Antonim Sołowińskim. 

23. W dniu 31.12.2020 r. podpisana została umowa na zadanie pod nazwą „Wykonanie 

projektów decyzji o warunkach zabudowy i decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu 

publicznego na terenie Gminy Małkinia Górna w 2021 roku” z Konsorcjum Firm: Lider: 

EKOLOGIKA Pracownia Analiz Środowiskowych mgr inz. Jarosław Mogielnicki 

z siedzibą 10-693 Olsztyn, ul. Plac Księdza Jerzego Popiełuszki, nr 26/24 reprezentowana 

przez Jarosława Mogielnickiego, Partner EKOPLAN Pracownia Urbanistyczna Wojciech 

Kwiatkowski reprezentowana przez Wojciecha Kwiatkowskiego z siedzibą 10- 683 

Olsztyn, ul. Trylińskiego 2/115. 

24. W dniu 4.01.2021 r. podpisano umowę na usługę zakupu biletów dla uczniów dowożonych 

do szkół podstawowych z firmą wyłonioną  w przetargu  „Transport Turystyczny 

Zawistowscy” Małgorzata Gruszecka Małkinia Górna. Koszt jednego biletu miesięcznego 

92,80 zł (brutto).  



25. W dniu 4.01.2021 r. została podpisana umowa na system e-remiza z firmą „ABAKUS 

Systemy Teleinformatyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w 43-

300 Bielsko-Biała, ul. Działowa 8a, wartość umowy to 450 zł brutto. 

26. W dniu 05.01.2021 r. przesłano do MKO sprawozdanie  za realizację zadania rządowego 

programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu 

podręczników, materiałów edukacyjnych w roku 2020.  

27. Wydane zostały: 

- 4 decyzje o ustaleniu warunków zabudowy; 

- 1 decyzja ustalająca lokalizację inwestycji celu publicznego (budowa sieci wodociągowej  

na działce o nr ew. 1445 w obrębie Kańkowo, gmina Małkinia Górna). 

28. Sporządzono 3 wnioski na 3 inwestycje w ramach drugiego naboru wniosków o wsparcie 

dla jednostek samorządu terytorialnego. Wnioski dotyczą dofinansowania kanalizacji 

Małkinia Górna Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, kanalizacji z przyłączami na ulicy 

Brokowskiej, i przebudowy z termomodernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Małkini 

Górnej. 

29. W wyniku akcji Świąteczna Zbiórka Żywności, organizowanej przez Bank Żywności, przy 

współpracy z Gminą Małkinia Górna i Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Małkini Górnej 

od 23 listopada 2020 r. do 28 listopada 2020 r., zebrano 145,89 kg żywności. 

Żywność  przekazano piętnastu rodzinom z terenu gminy Małkinia Górna. 

 

  


