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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 07 lutego 2019 r. do 07 marca 2019 r. 

 

 

1. W dniu 07.02.2019 roku unieważniono 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., ponieważ nie wpłynęła żadna 

oferta. 

2. W dniach od 11.02.2019 r. do 03.03.2019 r. zorganizowano i przeprowadzono wybory 

sołtysów.  

3. W dniu 12.02.2019 roku dokonano kontroli posesji w Sumiężnem w związku 

ze zgłoszeniem w sprawie warunków utrzymania psa. 

4. W dniu 13.02.2019 r. zlecono wymianę zużytych lamp rtęciowych na nowe lampy LED 

w miejscowościach : 

- Żachy Pawły od nr 9 do nr 26 - 7 opraw, 

- Daniłowo Parcele  w okolicy nr 5a- 2 oprawy, 

- Daniłowo nr 27a i nr 29- 2 oprawy, 

- Kańkowo nr 78 - 1 oprawa, 

- Błędnica między nr 155 a nr 157- 1 oprawa, 

- Małkinia Górna ul. Wilczyńskiego 3 i 4 – 2 oprawy, 

- Glina nr 63 - 1 oprawa, 

- Prostyń nr 14- 1 oprawa, 

- Kiełczew ul. Cicha 13 - 1 oprawa. 

5. W dniu 13.02.2019 roku ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na dostawę 

energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Małkinia Górna i jednostek organizacyjnych 

Gminy Małkinia Górna w okresie 01.04.2019 r.–31.12.2019 r. Wpłynęło trzy oferty. 

Ofertę najkorzystniejszą złożyła firma TRMEW OBRÓT Sp. z o.o. z Grudziądza. Cena 

oferty 470 293,91 zł brutto. Oświetlenie uliczne – 368,48  zł brutto za MWh, Obiekty 

i budynki –  417,03 zł brutto za MWh. 

6. W dniu 15.02.19 roku w Urzędzie Gminy odbyło się szkolenie dla osób 

zaangażowanych w realizację zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii pn. „Jak skutecznie 

realizować zadania Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych”. 

7. W dniu 15.02.2019 r. podpisano aneks do umowy firmą Airly Sp. z o. o. na obsługę 

czujników jakości powietrza. 

8. W dniu 18.02.2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Rozbudowę ul. Piaski 

i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna”. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą 

ofertę złożyła Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki. Cena oferty 

882 763,79 zł brutto.  

9. W dniu 18.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Concept Sp. z o.o. z Bielsko - Białej 

na dostawę łodzi ratowniczej wraz z zestawem transportowym. Kwota umowy 

149 937,00 złotych brutto. Termin realizacji 20.05.2019 roku. 

10. W dniu 20.02.2019 roku ogłoszono przetarg nieograniczony na „Bieżące utrzymanie 

dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy Małkinia Górna 

w 2019 roku. Planowany termin otwarcia ofert  08.03.2019 r. 

11. W dniu 20.02.2019 r. przedłożono do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie 

sprawozdania finansowe za 2018 rok, z których wynika, że w 2018 roku: osiągnięto 

dochody w kwocie  49 698 679,02 zł oraz wydatki w kwocie 56 119 880,05 zł, w tym 

wydatki inwestycyjne w kwocie 12 457 146,06 zł. 
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12. Rok ubiegły zamknął się nadwyżką, którą stanowią wolne środki w kwocie 

1.695.262,42 zł 

13. W dniu 21.02.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini Górnej odbyły 

się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież 

Zapobiega Pożarom”. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody rzeczowe, 

upominki, dyplomy ufundowane przez Wójta Gminy Małkinia Górna. 

14. W dniu 22.02.2019 roku nastąpiło przekazanie placu budowy oraz dokumentacji 

projektowej dot. „Rozbudowy odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy – Brok – gr. 

województwa od km 26+496 do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami 

inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną w miejscowości Małkinia 

Górna  na terenie gminy Małkinia Górna, powiat ostrowski, województwo 

mazowieckie”. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Inwestorów, 

tj. Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Warszawie, Gminy Małkinia Górna 

oraz Wykonawca firma TRAKCJA PRKiI S.A. z Warszawy wraz z podwykonawcami. 

15. W dniu 22.02.2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 1/2019 w Gminie Małkinia 

Górna w roku 2019 na wsparcie zadań publicznych z zakresu: 

1) ochrony i promocji zdrowia; 

2) działalności na rzecz osób niepełnosprawnych; 

3) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego; 

4) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego; 

5) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym; 

6) wsparcia i upowszechniania kultury fizycznej; 

7) pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji 

życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób. 

16. W dniu 27.02.2019 roku ogłoszono otwarty konkurs ofert nr 2/2019 w Gminie Małkinia 

Górna w roku 2019 na wsparcie zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. 

17. W dniu 27.02.2019 r. oraz 04.03.2019 roku przeprowadzono kontrolę podmiotu 

prowadzącego działalność gospodarczą na terenie gminy Małkinia Górna celem 

sprawdzenia wykonywania obowiązku posiadania umowy na odbiór odpadów 

komunalnych przez podmiot posiadający wpis do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Małkinia Górna.  

18. W dniu 27.02.2019 roku w budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej przy ul. Przedszkolnej 3 odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane 

przez Urząd Gminy oraz Stowarzyszenie BORIS, w ramach Projektu „Mazowsze 

Lokalnie uruchamia energię społeczną”. Program ten zakłada wsparcie dla młodych 

organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych i samopomocowych działających 

na terenie województwa mazowieckiego.  

19. W dniu 27.02.2019 r. wystąpiono do Mazowieckiego Zarządu Dróg Rejon Drogowy 

w Węgrowie o przystąpienie do prac naprawczych ubytków asfaltu  dróg wojewódzkich 

na terenie naszej gminy. 

20. W dniu 27.02.2019 r. wystąpiono do Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi 

Mazowieckiej  o przystąpienie do prac naprawczych ubytków asfaltu dróg powiatowych 

na terenie Naszej gminy. 

21. Dnia 28.02.2019 roku dokonano kontroli 9 posesji  w Zawistach Nadbużnych 

w związku z obowiązkiem właściciela nieruchomości w zakresie gospodarki wodno – 

ściekowej, dotyczącej w szczególności sprawdzenie posiadania umowy 

z przedsiębiorcą świadczącym usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości na terenie gminy Małkinia Górna, oraz sprawdzenie 

częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych . 
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22. W dniu 28.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Firma PROMAK Krzysztof 

Makowski z Sokołowa Podlaskiego dotyczącą pełnienia obowiązków Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Treblinka. Kwota umowy 3 690,00 zł brutto. Termin realizacji 

31.07.2019 r. 

23. W dniu 28.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Firma PROMAK Krzysztof 

Makowski z Sokołowa Podlaskiego dotyczącą pełnienia obowiązków Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej w 

miejscowości Klukowo. Kwota umowy 9 840,00 zł brutto. Termin realizacji 

30.09.2019 r. 

24. W dniu 28.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Firma Usługi Projektowo – 

Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski z Łomży dotyczącą pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej na ul. 15 Sierpnia i ul. 11 Listopada w Małkini Górnej. 

Kwota umowy 3 850,00 zł brutto. Termin realizacji 30.06.2019 r. 

25. W dniu 28.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Firma Usługi Projektowo – 

Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski z Łomży dotyczącą pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowościach Treblinka, Borowe, Boreczek. 

Kwota umowy 6 400,00 zł brutto. Termin realizacji 31.12.2019 r. 

26. W dniu 28.02.2019 roku podpisano umowę z firmą Firma Usługi Projektowo – 

Inwestycyjne Krzysztof Szeligowski z Łomży dotyczącą pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej na ul. Brokowskiej i ul. Strażackiej w Małkini Górnej. Kwota 

umowy 54 000,00 zł brutto. Termin realizacji 31.07.2020 r. 

27. W dniu 28.02.2019 r. zostało zgłoszonych z Gminy Małkinia Górna siedmiu 

producentów żywności do XII edycji Konkursu o Laur Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dla mazowieckich producentów żywności za najlepszy produkt roku 

2018. 

28. W dniu 03.03.2019 r. w ramach obchodów Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 

Wyklętych odbył się bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych oraz złożenie kwiatów przez 

delegację Władz Gminy Małkinia Górna przy pomniku Żołnierzy Wyklętych w Glinie.  

29. W dniu 04.03.2019 roku wystąpiono z wnioskiem do WFOŚiGW w Warszawie 

o udzielenie dotacji na demontaż, transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy 

Małkinia Górna w 2019 r. 

30. W dniu 04.03.2019 roku odbyło się w Zarębach Kościelnych spotkanie z hodowcami 

bydła mlecznego, na którym przedstawiono wyniki prowadzenia oceny wartości 

użytkowej bydła mlecznego uzyskanych w 2018r. Z terenu Gminy Małkinia Górna 

zostało nagrodzonych trzech najlepszych producentów mleka oraz dwóch rolników 

otrzymało wyróżnienia.  

31. Ustawiono zniszczone znaki na skrzyżowaniu ul. Wyszyńskiego i Słowackiego 

w Małkini Górnej oraz w miejscowości Klukowo Morgi.  

32. W dniu 07.03.2019 r. wpłynął wniosek radnego Jacka Bogdana wraz z projektem 

uchwały w sprawie nadania ulicy nazwy ks. Księdza Prałata Mariana Niemyjskiego. 

 

 

 

Informację opracowała:  

Beata Dębkowska  

07.03.2019 r.  


