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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 07 marca 2019 r. do 27 marca 2019 r. 

 

 

1. W dniu 08.03.2019 r. otwarto oferty w przetargu nieograniczonym na „Bieżące 

utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw i gruntowych na terenie gminy 

Małkinia Górna w 2019”. Wpłynęły dwie oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożyło 

Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe Tomasz Pyrgiel z Małkini Górnej. Cena oferty 

1 059 792,60 zł brutto. 

2. W dniu 08.03.2019 r. zakupiono samochód osobowy na potrzeby Urzędu Gminy  marki 

Toyota RAV 4 Hybrid Premium z roku 2018 za kwotę 144 499,99 zł brutto. Zakup 

poprzedziło zapytanie ofertowe na dostawę fabrycznie nowego samochodu osobowego 

wysłane do czterech firm, tj. Mitsubishi, Audi, Opel, Toyota. Wpłynęła jedna oferta 

z firmy Carolina Car Company S.J. z Ostrołęki. Cena oferty na samochód Toyota RAV 

4 Hybrid Premium z roku 2018, gwarancja 3 lata lub 100 000 km przebiegu - 148 800,00 

zł brutto. Cena oferty na samochód Toyota RAV 4 Hybrid Comfort z roku 2019, 

gwarancja 3 lata lub 100 000 km przebiegu - 159 700,00 zł brutto.  

3. W dniu 11.03.2019 r. podpisano umowę na opracowanie dokumentacji projektowej 

dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Leśna w miejscowości Kiełczew z firmą INTER 

ART Marcin Rogal z siedzibą przy ul. Wiktorowskiej 34, Wapiennik, 42-120 Miedźno. 

Wartość zadania 28 890,00 zł brutto. Termin realizacji 26.12.2019 r. 

4. W dniu 11.03.2019 r. odbyło się posiedzenie Gminnej Komisji Architektoniczno-

Urbanistycznej Gminy Małkinia Górna w sprawie zaopiniowania projektu Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. 

W posiedzeniu uczestniczyli także projektanci firmy BUDPLAN oraz pracownicy 

Referatu Planowania i Gospodarki Przestrzennej. Przedmiotem posiedzenia było 

ukonstytuowanie się nowo wybranej komisji Architektonicno-Urbanistycznej oraz 

omówienie projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania gminy 

Małkinia Górna i zaopiniowanie przedstawionego opracowania. 

5. W dniu 11.03.2019 r. zlecono wykonanie remontu przepustu na drodze gminnej 

dojazdowej do pól uprawnych w miejscowości Kiełczew. Kwota zlecenia 2750,77 zł 

brutto. Wykonawca ZGKiM w Małkini Górnej, ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. 

6. W dniu 12.03.2019 r. odbył się XIV Gminny Przegląd Szkolnych Grup Kabaretowych 

,,Koliber”. Celem przeglądu jest zachęcanie dzieci i młodzieży z terenu naszej gminy 

do poszukiwań artystycznych w dziedzinie twórczości kabaretowej. 

7. W dniu 13.03.2019 r. zlecono realizację funduszu sołeckiego sołectwa Borowe. Zadanie 

pn.: ,,Zakup namiotu wraz z wyposażeniem”. Kwota zadania 10 002,64 zł brutto. 

8. W dniu 14.03.2019 r. podpisano umowę z firmą TRMEW OBRÓT Sp. z o.o. 

z Grudziądza 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. Ceny w okresie obowiązywania umowy: oświetlenie uliczne – 368,48  zł 

brutto za MWh, obiekty i budynki –  417,03 zł brutto za MWh. 

9. W dniu 14.03.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowa drogi 

gminnej ulicy Piaski w Małkinia Górnej”. Planowany termin otwarcia ofert 29.03.2019 

roku. 

10. W dniu 17.03.2019 r. zlecono uprzątnięcie piasku z poboczy asfaltowych dróg 

gminnych pozostałego po zimowym zwalczaniu gołoledzi. 

11. W dniu 18.03.2019 roku podpisano umowę z firmą PROMAK Krzysztof Makowski 

z Sokołowa Podlaskiego dotyczącą pełnienia obowiązków Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn. „Zagospodarowania terenu wokół 

Bazyliki Mniejszej w Prostyni”. Kwota umowy 8 610,00 zł brutto. 

Termin realizacji 31.05.2019 r. 

12. W dniu 18.03.2019 r. zlecono uzupełnienie asfaltu przy studzienkach odwadniających 

drogę gminną we wsi Błędnica. 

13. W dniu 21.03.2019 r. podpisano umowę z firmą Multimedia Polska Biznes S. A. 

ul. Koszykowa 61B, 00-667 Warszawa na świadczenie usługi dostępu do Internetu 

w Urzędzie Gminy oraz usługi telefonicznej – telefony stacjonarne w Urzędzie Gminy 

i placówkach podległych. 

14. W dniu 22.03.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na zadanie 

pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie”. Planowany 

termin otwarcia ofert 10.04.2019 roku. 

15. W dniu 22.03.2019 roku skierowano pismo do Wojewody Mazowieckiego o nadanie 

dla 26 par medali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 

16. W dniu 25.03.2019 r. zlecono malowanie pasów na przejściach usytuowanych w ciągu 

dróg gminnych. Termin wykonania prac do 17.04.2019 r. 

17. W dniu 25.03.2019 r. podpisano umowę z firmą Markus RADIX'S Software Kugler 

Marek, ul. Krucza 57, 05-079 Budziska na świadczenie usług polegających 

na sprawowaniu opieki autorskiej nad systemami dziedzinowymi z pakietu Radix: 

WYB+, ELUD+, KSN zainstalowanymi w USC w Urzędzie Gminy Małkinia Górna. 

18. Na dzień 25.03.2019 r. wydanych zostało ok. 150 zaświadczeń potwierdzających 

przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele 

mieszkaniowe w prawo własności.  

19. W dniu 26.03.2019 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony dotyczący rozbudowy ul. 

Piaski i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna. Ofertę najkorzystniejszą złożyła 

Firma Transportowo – Usługowa Mirosław Przesmycki z Małkini Górnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację opracowała:  

Beata Dębkowska  

27.03.2019 r.  


