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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 27 marca 2019 r. do 14 maja 2019 r. 

 

 

 

1. W dniach 1-3.04.2019 r. zorganizowano szkolenie dla nauczycieli na temat: Tablica 

interaktywna jako cyfrowe środowisko pracy nauczyciela. W szkoleniu wzięło udział 

75 nauczycieli.  

2. W dniu 05.04.2019 r. zostały przeprowadzone konkursy na dyrektora Szkoły 

Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej oraz dyrektora 

Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni.  

3. W dniu 10.04.2019 roku zlecono dostawę i montaż wyposażenia placu zabaw przy 

ul. Słowackiego. Kwota zlecenia 29 151,00 zł brutto. Wykonawca ABC Edukacja Rafał 

Biegaj, ul. Witosa 8, 07-320 Małkinia Górna. Zadanie realizowane ze środków budżetu 

gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Małkinia Górna V. 

4. W dniu 11.04.2019 r podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Rozbudowa 

ul. Piaski i ul. Lipowej w Miejscowości Małkinia Górna. Kwota realizacji zadania 

882 763,79 zł brutto. Termin realizacji zadania 30.11.2019 r.. Wykonawca Firma 

Transportowo-Usługowa Mirosław Przesmycki z siedzibą przy ul. M.C. 

Skłodowskiej 3, 07-320 Małkinia Górna. 

5. W dniu 12.04.2019 r. odbyło się spotkanie wielkanocne w Klubie Senior +. 

6. W dniu 15.04.2019 r. odbyło się spotkanie wielkanocne w „Świetlicy 2016”. 

7. W dniu 15.04.2019 r. wystąpiono do lokalnych stowarzyszeń o opinię o odwołaniu 

ze stanowiska Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

8. W dniu 15.04.2019 r. złożono do Mazowieckiego Kuratora Oświaty wniosek o wydanie 

opinii w sprawie zgodności planu sieci publicznych szkół podstawowych 

prowadzonych przez Gminę Małkinia Górna z warunkami określonymi w art. 39 ust. 1, 

2, 6 ustawy – Prawo oświatowe wraz z uzasadnieniem.  W dniu 13 maja otrzymaliśmy 

pozytywną opinię Mazowieckiego Kuratora Oświaty. 

9. W dniu 16.04.2019 r. złożono wniosek do Wojewody Mazowieckiego 

na dofinansowanie pomocy dydaktycznych dla dwóch szkół: Szkoły Podstawowej 

w Orle oraz Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie w ramach 

rządowego programu „Aktywna Tablica”. 

10. W dniu 19.04.2019 r. gmina Małkinia Górna otrzymała dofinansowanie w kwocie 

2 000,00 zł na zakup map topograficznych na potrzeby Stałego Dyżuru i Akcji 

Kurierskiej, zgodnie z wnioskiem o przyznanie dotacji z dnia 28.01.2019 r. Termin 

realizacji zadania 31 grudnia 2019 roku. 

11. W dniu 24.04.2019 r. dokonano otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na wykonanie 

remontu klatki schodowej i pomieszczeń w budynku OSP Małkinia Górna. Wpłynęło 

3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 60 179,84zł brutto złożył Zakład 

Ogólnobudowlany Albert Brzostek z siedzibą przy ul. Prusa 14, 07-300 Ostrów 

Mazowiecka. 

12. W dniu 24.04.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Bezpieczeństwa 

w Ruchu Drogowym. Obie nasze drużyny w dniu 10 maja 2019 r. wzięły udział 

w eliminacjach powiatowych w Wąsewie.  

13. W dniu 24.04.2019 r. rozstrzygnięto otwarty konkurs ofert nr 1/2019 na realizację zadań 

publicznych w Gminie Małkinia Górna w roku 2019. Z zakresu „Wspierania 

i upowszechniania kultury fizycznej” wsparcie finansowe w wysokości 5 000 zł 
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otrzyma: Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” ul. Leśna 15. Na pozostałe zadania nie 

wpłynęła żadna oferta, konkurs w tej części został unieważniony.   

14. W dniu 25.04.2019 r podpisano umowę na świadczenie usługi pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Przebudowa drogi 

gminnej ul. Paski w miejscowości Małkinia Górna. Kwota realizacji umowy 4 797,00 zł 

brutto. Wykonawca PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski 

z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15, Sokołów Podlaski, 

15. W dniu 25.04.2019 r podpisano umowę na świadczenie usługi pełnienia obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa ul. Piaski 

i ul. Lipowej w miejscowości Małkinia Górna. Kwota realizacji umowy 4 797,00 zł 

brutto. Wykonawca PROMAK Inżynieria Komunikacyjna Krzysztof Makowski 

z siedzibą przy ul. Przemysłowa 15, Sokołów Podlaski. 

16. W dniu 25.04.2019 roku wysłano do zaopiniowania, do 47 odpowiednich instytucji 

wyznaczonych w ustawie, projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gminy Małkinia Górna wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania 

na środowisko, w ramach prowadzonej procedury sporządzania studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Małkinia Górna. 

17. W dniu 26.04.2019 r podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi 

gminnej ulicy Piaski w Małkini Górnej. Kwota realizacji zadania 543 721,12 zł brutto. 

Wykonawca Zakład Robót Budowlano-Drogowych Tomasz Dawidowski z siedzibą przy 

ul. Bursztynowa 21, 07-300 Ostrów Mazowiecka. Termin realizacji zadania 30.11.2019 r. 

18. W dniu 29.04.2019 r. zawarto umowę na kwotę 8 130,00 zł brutto z firmą Usługi 

Projektowe Pan Antoni Krzysztof Wardaszko na wykonanie okresowych przeglądów 

technicznych – rocznych oraz pięcioletnich - budynków komunalnych i innych 

należących do mienia komunalnego.  

19. W dniu 27.04.2019 r. przesłano do Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska 

w Warszawie oraz Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie sprawozdanie z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2018 rok. 

20. W dniu 29.04.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na opracowanie dokumentacji 

projektowej dla zadania: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 694 ul. Brokowska od km 

21+390 do skrzyżowania z przejazdem kolejowym o długości ok. 5,4 km 

w miejscowości Małkinia Górna, gmina Małkinia Górna”. Planowany termin otwarcia 

ofert 15.05.2019 r. 

21. W dniu 30.04.2019 r. złożono wniosek do Marszałka Województwa Mazowieckiego na 

wsparcie finansowe związane z modernizacją pracowni informatycznej w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni.  

22. W dniu 30.04.2019 r. złożono wnioski do Wojewody Mazowieckiego na wsparcie 

finansowe związane z zakupem wyposażenia jadalni w Szkole Podstawowej im. kard. 

Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie i w Szkole Podstawowej nr 2 im. Fryderyka 

Chopina w Małkini Górnej oraz utworzenia stołówki  w Szkole Podstawowej im. 

Fryderyka Chopina W Małkini Górnej i remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 1 

im. Marii Curie – Skłodowskiej.  

23. W dniu 30.04.2019 r. złożono w Kuratorium Oświaty w Warszawie Delegatura 

w Ostrołęce arkusze organizacyjne pracy na rok szkolny 2019/2020 szkół i przedszkola 

funkcjonujących na terenie Gminy Małkinia Górna w celu ich zaopiniowania. 

24. W dniu 30.04.2019 r. przeprowadzono przetargi z wynikiem negatywnym na zbycie 

dwóch nieruchomości gruntowych niezabudowanych położonych w miejscowości 

Kiełczew. Brak chętnych do nabycia działek. 

25. W dniu 05.05.2019 r. odbyły się gminne obchody Dnia Strażaka połączone 

z jubileuszem 80-lecia istnienia jednostki OSP w Kańkowie. 
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26. W dniu 06.05.2019 dokonano odbioru zlecenia na wykonanie zabudowy meblowej wraz 

z wyposażeniem w budynku OSP w Treblince. Kwota zlecenia 12 100,00 zł brutto. 

Wykonawca M-Meble Maria Wojtyra , ul. Nurska 33, 07-320 Małkinia Górna. Zadanie 

realizowane ze środków budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Treblinka. 

27. W dniu 7.05.2019 r. podpisano umowę z Samorządem Województwa Mazowieckiego 

na dofinansowanie zadania pn.: Przebudowa ulicy Przedszkolnej w Małkini Górnej. 

Kwota realizacji zadania 3 386 126,52 zł. Uzyskana kwota dofinansowania 2 110 

200,00 zł. 

28. W dniu 7.05.2019 r. wystąpiono do lokalnych stowarzyszeń o opinię o powołaniu Pani 

Ewy Siwek na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu. 

29. W dniu 9 maja 2019 r. przesłano do Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

sprawozdanie z realizacji działań określonych w Programach ochrony powietrza 

za 2018 rok. 

30. W dniu 08.05.2019 r. złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 2019 na wykonanie zadania pn.: Budowa drogi gminnej ulica 

Folwarczna w miejscowości Kiełczew. Szacunkowa wartość zadania 921 028,12 zł 

brutto. Zakres możliwości uzyskania dofinansowania od 50% do 80 %. 

31. W dniu 08.05.2019 r. Wójt Gminy z okazji Dnia Bibliotekarza przekazała życzenia 

i podziękowania pracownikom Gminnej Biblioteki Publicznej. 

32. W dniu 08.05.2019 roku złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg 

Samorządowych 2019 na wykonanie zadania pn.: Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Poniatowo. Szacunkowa wartość zadania 967 807,31 zł brutto. Zakres 

możliwości uzyskania dofinansowania od 50% do 80 %. 

33. W dniu 8.05.2019 r. dokonano otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na opracowanie 

dokumentacji projektowej dotyczącej budowy drogi gminnej ul. Wesoła 

w miejscowości Kiełczew. Wpłynęło 3 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 

97 723,50 zł brutto złożył MATPROJEKT Mateusz Jurczyk z siedzibą przy ul. Łąkowa 

12f, 05-135 Komornica. 

34. W dniu 08.05.2019 r. ogłoszono konkurs „Małkińskie serca wolontariatu”, którego 

celem jest publiczne uhonorowanie osób aktywnie działających na rzecz społeczeństwa 

gminy Małkinia Górna. Termin składania wniosków 30 maja 2019 r. 

35. W dniu 10.05.2019 r. rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na „Termomodernizacja 

budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie”. Wpłynęło sześć ofert. Ofertę 

najkorzystniejszą złożyła firma Marcin Bartkiewicz B.M.B. Budownictwo z Ostrowi 

Mazowieckiej. Cena oferty 1 147 462,54  złotych. Planowany termin podpisania 

umowy  16.05.2019 roku. 

36. Złożono wniosek o przyznanie pomocy finansowej ze środków 

Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu OSP-2019 w kwocie 

100 000,00 zł na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP 

w Małkini Górnej. 

37. Podpisano umowę na Bieżące utrzymanie dróg gminnych o nawierzchni z kruszyw 

z Przedsiębiorstwem Usługowo-Handlowym Tomasz Pyrgiel. Kwota umowy: 

1 059 792,60 zł. 

38. Wystawiono zlecenia szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych gruntowych 

– Trwają prace naprawy i równania dróg gruntowych. 

39. Podpisano umowę z PROMAK Krzysztof Makowski na pełnienie obowiązków 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w ramach zadania pn.: „Bieżące utrzymanie dróg 

gminnych gruntowych”. Kwota umowy: 15 006,00 zł brutto. 
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40. Wystawiono zlecenie na wymianę 60 sztuk zepsutych lamp rtęciowych na lampy LED-

owe. Termin realizacji: maj. Koszt wymiany: 36 850,00 zł brutto. 

41. Wydano 3 decyzje na umorzenie zaległości za odbiór odpadów komunalnych. 

42. Ustawiono słupki z dwustronnymi tablicami informujące o numerach posesji 110, 92, 88, 

90,37, 121, 117, 113, i 103 w miejscowości Daniłówka Pierwsza (8 szt) i informujące 

o numerach posesji  1 - 7A Małkinia Mała – Przewóz (2 szt). 

Koszt zakupu tablic i słupków: 4 797,00 zł (brutto). 

43. Sporządzono: 11 aktów urodzenia w tym 1 transkrypcja aktu,  6 aktów małżeństw w tym 

1 ślub cywilny, 9 aktów zgonu,  przyjęto 7 zapewnień o wstąpieniu w związek 

małżeński, przyjęto oświadczenie o uznaniu ojcostwa, wydano  2 decyzje o zmianie 

nazwiska, sporządzono i wydano łącznie 175 odpisów aktów stanu cywilnego,   

Przyjęto od mieszkańców 79 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 68 a 81 

dowodów osobistych unieważniono. Dokonano zameldowania 26 osób, udzielono 35 

informacji osobowych . Obecnie prowadzone jest 2 postępowania o wymeldowanie 

z pobytu stałego. Wydano jedną decyzję dotyczącą wymeldowania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała:  

Beata Dębkowska  

14.05.2019 r.  


