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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 13 grudnia 2018 r. do 07 lutego 2019 r. 

 

 

1. W dniu 14.12.2018 r. rozstrzygnięto zapytanie ofertowe na „zakup paliw płynnych 

do pojazdów służbowych Urzędu Gminy, samochodów pożarniczych oraz sprzętu 

spalinowego  będącego własnością OSP Gminy Małkinia Górna” wybrano ofertę firmy: 

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

535. 

2. W dniu 14.12.2018 r. odbył się konkurs na najlepszą potrawę wigilijną corocznie 

organizowany przez Stowarzyszenie „Małkiński Krąg” we współpracy z Ośrodkiem 

Doradztwa Rolniczego w Ostrowi Mazowieckiej. Fundatorem nagród był Urząd 

Gminy. 

3. W dniach 14-16.12.2018 r. mieszkańcy mieli możliwość oglądania szopki 

bożonarodzeniowej.  

4. W dniach 14-17.12.2018 r. na terenie gminy Małkinia Górna odbyła się kampania 

informacyjna w związku z realizacją projektu „Poprawa bezpieczeństwa 

niechronionych uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych 

(bez sygnalizacji świetlnej) – SMARTSTOP – Patrz na drogę”. 

5. W dniu 16.12.2018 r. odbył się Gminny Wieczór Wigilijny z udziałem lokalnych 

gwiazd. 

6. W dniu 21.12.2018 r. rozstrzygnięto 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.” 

na podstawie art. 92 ust. 1 i ust. 2 Ustawy Pzp wybrano Ofertę nr 2 firmy: 

„Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe „Z. Niziński” Zdzisław Niziński, ul. Serocka 

11 A, 07-200 Wyszków. 

7. W dniu 21.12.2018 r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej odbyło się 

przekazanie sprzętu specjalistycznego dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu 

Gminy Małkinia Górna zakupionego ze środków Samorządu Województwa 

Mazowieckiego. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 45167,00 zł. Zakup 

inwestycyjny finansowany był w 100%. W ramach tego zadania pomoc finansową 

w formie dotacji celowej otrzymały 3 jednostki.  

8. W dniu 21.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,Budowa sieci 

wodociągowej wraz przyłączami w miejscowości Treblinka”. Wykonawca Andrzej 

Nakielski MUKTIKOM z siedzibą ul. Kolejowej 103, 07-140 Ostrołęka. Kwota 

realizacji umowy 1 189.461,85 zł brutto. Termin realizacji 31.12.2019 roku. 

9. W dniu 22.12.2018 r. odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie średniego 

samochodu ratowniczo – gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni. 

Średni samochód  ratowniczo – gaśniczego MAN TGM.18.340, zakupiono z dotacji 

kilku źródeł: 

− Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 

500.000,00 zł 
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− Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego w kwocie 150.000,00 zł 

− Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 130.000,00 zł 

− Gminy Małkinia Górna w kwocie 237.665,00 zł 

− środki własne Ochotniczej Straży Pożarnej w Prostyni w kwocie 10.000,00 zł 

Całkowity koszt samochodu wyniósł 1.027.665,00 zł 

10. W dniu 27.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa drogi 

gminnej w miejscowości Klukowo”. Wykonawca Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-

Mostowych MIKST Spółka z o. o. z siedzibą przy ul. Gdańskiej 69A, 07-100 Węgrów. 

Kwota realizacji umowy 1 024.548,07 zł brutto. Termin realizacji 30.09.2019 roku. 

11. W dniu 28.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa drogi 

gminnej w miejscowości Treblinka”. Wykonawca Infrastruktura BUD-59 spółka z o. o.  

z siedzibą przy ul. Kazimierzowskiej 43 lok. K,  02-572 Warszawa. Kwota realizacji 

umowy 138.314,99 zł brutto. Termin realizacji 31.07.2019 roku. 

12. W dniu 28.12.2018 r. dokonano zawarcia umowę na zapewnienie miejsca i opieki 

zwierzętom gospodarskim w gospodarstwie rolnym położonym w miejscowości 

Borowe.  

13. W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę na świadczenie usług weterynaryjnych oraz 

zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadku zdarzeń drogowych 

z udziałem bezdomnych zwierząt przez lek. wet. Cezarego Prończuka. 

14. W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę na zbieranie, transport i utylizację padłych 

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

15. W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę ze Schroniskiem Dla Bezdomnych Zwierząt 

w Radysach wyłonionym w drodze zapytania ofertowego na wyłapywanie, transport 

i utrzymanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Małkinia Górna  

16. W dniu 28.12.2018 r. zawarto umowę z geodetą uprawnionym wyłonionym w drodze 

zapytania ofertowego na przeprowadzenie czynności ustalenia przebiegu granic 

pomiędzy spornymi nieruchomościami stanowiącymi własność osób prywatnych 

na terenie Gminy Małkinia Górna oraz dla działek stanowiących własność Gminy 

Małkinia Górna. 

17. W dniu 31.12.2018 r. po raz drugi odbył się plenerowy Gminny Sylwester na placu 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej. Powitano nowy rok przy 

transmisji ,,Sylwestra Marzeń z Dwójką”  oraz wspólnej zabawie z Dj-em.  Miał miejsce 

również profesjonalny pokaz pirotechniczny.  

18. W dniu 31.12.2018 r. zakończono projekt „Poprawa bezpieczeństwa niechronionych 

uczestników ruchu drogowego w rejonach przejść dla pieszych (bez sygnalizacji 

świetlnej) – SMARTSTOP – Patrz na drogę”. W ramach projektu zamontowano 

sygnalizatory dźwiękowe wraz z detektorami ruchu oraz podświetlanym napisem „Patrz 

na drogę” przy ulicy Biegańskiego, Przedszkolnej i Leśnej. Przeprowadzono akcję 

informacyjno – edukacyjną malowania piktogramów na chodnikach gminy Małkinia 

Górna oraz szkolenie z zakresu podstawowych czynności ratujących życie wraz 

z wręczeniem ulotek informacyjnych oraz kamizelek odblaskowych mieszkańcom 

gminy Małkinia Górna. Partnerzy projektu: Wydział Ruchu Drogowego Komendy 

Wojewódzkiej Policji zs. w Radomiu, Komisariat Policji w Małkini Górnej, Ochotnicza 

Straż Pożarna w Małkini Górnej oraz placówki oświatowe z terenu gminy Małkinia 
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Górna. Całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 45.726,00 zł dofinansowanie 

w wysokości 25.000,00 zł. 

19. W dniu 31.12.2018 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini 

Górnej”. Wykonawca Antoni Sikorski Przedsiębiorstwo Instalacji Sanitarnych 

,,INSTAL” z siedziba  przy ul. Ustronnej 7, 08-300 Sokołów Podlaski. Kwota realizacji 

umowy 618 050,40 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2019 roku. 

20. W dniu 02.01.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Konserwacja 

oświetlenia ulicznego i drogowego w Gminie Małkinia Górna w 2019 roku”. 

Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe MADO Andrzej Mróz z siedziba  

przy ul. Leśnej 3, 08-330 Kosów Lacki. Kwota realizacji umowy 4920,00 zł brutto 

miesięcznie. Termin realizacji do 31.12.2019 roku. 

21. W dniu 04.01.2019 r. podpisano umowę na opracowanie projektu budowlanego 

chodnika na ul. Konopnickiej.  Wykonawca Marian Pecura, ul. Rytla 2, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. Kwota realizacji umowy 7 000,00 zł brutto. Termin realizacji 28.06.2019 

roku. 

22. W dniu 13.01.2019 r. – zorganizowano finał WOŚP w Małkini Górnej. Ogólna kwota 

zebrana podczas 27. Finału WOŚP w Małkini Górnej wyniosła: 29 166,62 złotych; 

30,97 euro; 14,87 funtów; 1,57 dolarów; 20 sztuk srebrnej biżuterii  w postaci 

łańcuszków, kolczyków, pierścionków i wisiorków.  

23. W dniu 13.01.2019 r. złożono sprawozdanie finansowe do wojewody mazowieckiego 

z rządowego  programu rozwijania szkolnej infrastruktury - Aktywna tablica, w ramach  

którego  gmina pozyskała 54 000,00 zł na zakup sprzętu komputerowego dla 4 szkół.  

24. W dniu 15.01.2019 r. odbyło się spotkanie dyrektorów szkół i przedszkola z wójtem 

gminy w sprawach związanych z podsumowaniem planów budżetowych szkół za rok 

2018 oraz planów budżetowych na rok 2019. Na zebraniu omówiono również kwestie 

związane z bieżącą działalnością placówek.  

25. W dniu 21.01.2019 r. dokonano technicznego odbioru robót zadania pn.: ,, Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Poniatowo i Grądy”. 

Wykonawca firma ENERGOTEL – BIS Joanna Taciak z siedzibę przy ul. Mickiewicza 

105, 05-320  Mrozy. Realizacja zadania obejmowała wykonanie 7511,0 m sieci 

wodociągowej, 2103,00 m  przyłączy wodociągowych, 68 sztuk przyłączy 

wodociągowych 

26. W dniu 21.01.2019 r. zlecono zakup i dostawę krzeseł bankietowych do budynku OSP 

Kańkowo. Kwota zlecenia 9306,92 zł brutto. Zadanie realizowane z budżetu gminy 

w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Kańkowo. Wykonawca ARPEX Artur 

Jastrzębski ul. Narbutta 24/18, 02-541 Warszawa. Zlecenie zrealizowano w dniu 

05.02.2019 r. 

27. W dniu 22.01.2019 r. zarządzeniem nr 5/2019 wyznaczony został inspektor ochrony 

danych w Żłobku Gminnym w Małkini Górnej. Inspektorem ochrony danych została 

pani Aneta Liszewska – Inspektor Ochrony Danych w Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej oraz w 11 jednostkach gminnych, będąca pracownikiem Urzędu Gminy 

w Małkini Górnej. 
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28. W dniach 22 – 31.01.2019 r. sporządzono 2520 zawiadomień dla mieszkańców o stawce 

za odbiór odpadów komunalnych obowiązującej od 01.01.2019 r. Zawiadomienia wraz 

z wykazem przekazano sołtysom w celu przekazania mieszkańcom.   

29. W dniu 23.01.2019 r. wydano decyzję na wycinkę drzew dla Parafii Rzymsko 

Katolickiej pw. Św. Pawła Apostoła w Małkini Górnej.  

30. W dniu 25.01.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina odbyło się 

spotkanie podsumowujące pracę Centrum Wolontariatu w Gminie Małkinia Górna 

w 2018 roku oraz wręczenie nagród laureatom kolejnej edycji konkursu 

profilaktycznego „Żyję zdrowo - bo nie ulegam nałogom”.  

31. W dniu 28.01.2019 r. przekazano, po przeprowadzeniu przez firmę ARTEC fumigacji, 

dokumentację archiwalną po Szkole  Podstawowej w Kańkowie  do Archiwum 

Państwowego w Warszawie Oddział w Pułtusku. 

32. W dniu 29.01.2019 r. przedstawiono  harmonogram rekrutacji dla kandydatów 

do przedszkola i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz pierwszych 

klas szkół podstawowych. 

33. W dniu 29.01.2019 r. wydano decyzję na wycinkę drzew dla Muzeum Walki 

i Męczeństwa w Treblince.  

34. W dniu 29.01.2019 r. podpisano umowę o z Urzędem Marszałkowskim Województwa 

Mazowieckiego o dofinansowanie zadania pn.: zmiana sposobu użytkowania Plebani 

na Gminno-Parafialne centrum Kultury w Małkini Górnej, przebudowa i remont 

konserwatorski. Kwota dofinansowana 500.000,00 zł, co stanowi 63,63% 

kwalifikowanych poniesionych kosztów zadania. 

35. W dniu 29.01.2019 r. przeprowadzono przetargi z wynikiem negatywnym na zbycie 

trzech nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości 

Kiełczew. Brak chętnych do nabycia działek. 

36. Do 31.01.2019 r. dokonano  analizy poniesionych w poprzednim roku kalendarzowym 

wydatków na wynagrodzenie nauczycieli w odniesieniu do wysokości średnich 

wynagrodzeń oraz średniorocznej struktury zatrudnienia nauczycieli na poszczególnych 

stopniach awansu zawodowego. 

37. W dniu 31.01.2019 r. nastąpiło otwarcie ofert w zapytaniu ofertowym 

dotyczącym ,,Opracowania dokumentacji projektowej budowy drogi gminnej 

ul. Wesoła w miejscowości Kiełczew”. Zapytanie ofertowe ogłoszono w dniu 5.01.2019 

r. Wpłynęło 9 ofert. 

38. W dniu 30.01.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę energii 

elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych Gminy 

Małkinia Górna w okresie 01.03.2019 r.–31.12.2019 r. Planowane otwarcie ofert 

07.02.2019 roku. 

39. W dniu 31.01.2019 r. nastąpiło uroczyste otwarcie Żłobka Gminnego w Małkini Górnej.  

40. W dniu 04.02.2019 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu studni nr 3 na terenie zakładu 

Ajinomoto Poland Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny   

41. W dniu 05.02.2019 r. na stronie Urzędu Gminy została umieszczona informacja 

dotycząca XII edycji konkursu o Laur Marszałka Województwa Mazowieckiego 

dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 2018. Regulamin 
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konkursu i formularz zgłoszeniowy przekazano również sołtysom Gminy Małkinia 

Górna.  

42. W grudniu 2018 .r w ramach akcji „Świąteczna paczka” 1416 dzieci z gminy Małkinia 

Górna otrzymało paczki świąteczne.  

43. W okresie przed feriami zimowymi Urząd Gminy wspólnie z Policją podjął szereg 

działań zmierzających do zwiększenia bezpieczeństwa naszych uczniów w tym okresie. 

Edukacyjne akcje profilaktyczne prowadziły również szkoły. 

44. Przygotowano wybory sołtysów i rad sołeckich, które odbędą się w dniach 

od 11.02.2019 r. do 03.03.2019 r.  

45. W związku z wejściem w życie nowego rozporządzenia  w sprawie bhp w szkołach 

i placówkach z dnia 29 listopada 2018 r., które nakłada na szkoły obowiązek 

przeszkolenia wszystkich pracowników szkół i placówek oświatowych w zakresie 

Pierwszej Pomocy zorganizowano dla pracowników pedagogicznych 

i niepedagogicznych  obowiązkowe szkolenia  w  tym zakresie. W sumie 110 osób 

weźmie udział w szkoleniu. Pierwsza grupa- 26 osób uczestniczyła w szkoleniu w dniu 

4 lutego 2019 r. 

 


