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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 14 maja 2019 r. do 14 czerwca 2019 r. 

 

 

1. W dniu 14.05.2019 r. Komisja do spraw rozpatrywania i załatwiania wniosków o najem 

lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy  dokonała oględzin warunków mieszkaniowych 

osób starających się o przydział lokalu z mieszkaniowego zasobu gminy.  

2. W dniu 14.05.2019 r. wydałam zarządzenie nr 52/2019 w sprawie wprowadzenia 

procedury przeprowadzania kontroli podatkowej u osób fizycznych i prawnych 

na terenie Gminy Małkinia Górna. 

3. W dniu 18 maja 2019 r w remizie OSP w Zawistach Podleśnych oraz 23 maja 2019 r. 

w remizie OSP w Kańkowie odbyły się konsultacje społeczne mieszkańców 

poszczególnych miejscowości z przedstawicielami przedsiębiorstwa PROSPRECO 

Polska z o.o. Konsultacje dotyczyły uciążliwości związanych z prowadzeniem 

działalności – przetwarzaniem odpadów - przez ww. firmę. 

4. W dniu 19.05.2019 r. podczas Majówki w Rostkach Wielkich zorganizowano akcję 

medyczną „Biała niedziela”- profilaktyka chorób układu krążenia, badaniu poddało się 

91 osób. 

5. W dniu 19.05.2019 r. w parku w Rostkach Wielkich już po raz czwarty została 

zorganizowana „Majówka”.  

6. W dniu 20.05.2019 r. unieważniono otwarty konkurs ofert nr 2/2019 na realizację zadań 

publicznych w Gminie Małkinia Górna w roku 2019 z zakresu działalność na rzecz 

dzieci i młodzieży, w tym wypoczynek dzieci i młodzieży ponieważ nie złożono żadnej 

oferty. 

7. W dniu 21.05.2019 r. odebrano wymianę 60 sztuk lamp oświetlenia drogowego 

na lampy LED-owe oraz dobudowę pięciu nowych lamp w miejscowości Borowe, 

Daniłowo-Parcele i ulica Strażacka w Małkini Górnej. 

8. W dniu 22.05.2019r. wystawiono zlecenie na wymianę 39 uszkodzonych lamp 

oświetlenia drogowego. 

9. W dniu 22.05.2019 r. zleciłam opracowanie dokumentacji projektowej sieci 

wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Borowe do dz. nr 13/2, 14/2, 15. 

Kwota zlecenia 3.400,00 zł brutto. Wykonawca: Usługi Projektowo-Inwestycyjne 

Krzysztof Szeligowski ul. Kazańska 12/27, 18-400 Łomża. Termin realizacji 

do 31.08.2019 r.  

10. W dniu 24.05.2019 r.– w SP nr 2 po raz XI odbyła się Mała Gminna Spartakiada.  

11. W dniach 24, 27, 31.05.2019 r. oraz 3-6.06.2019 r. w Gminnym Ośrodku Kultury 

i Sportu przeprowadzona została kontrola doraźna z zakresu wpływów sponsorskich 

oraz opłaty za miejsca handlowe (tzw. placowe) z Małkińskiej Nocy Nadbużańskiej 

(wcześniej Nadbużańska Noc Świętojańska) w całym okresie jej funkcjonowania, 

zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych oraz prawa miejscowego. 

12. W dniu 25.05.2019 r. seniorzy z małkińskiego Klubu Senior+ już  po raz drugi wzięli 

udział w Mazowieckiej Sportowej Senioriadzie w Mrozach, na której zdobyli 9 medali. 

13. W dniu 24.05.2019 r. podpisałam umowę na wykonanie przyłącza energetycznego 

do przepompowni ścieków  na ulicy 15 Sierpnia. Kwota umowy 4920,00 zł brutto. 

Wykonawca: Martyna Wierzejska, Instalatorstwo Elektryczne.  

14. W dniu 26.05.2019 r. zorganizowano i przeprowadzono wybory do Parlamentu 

Europejskiego.  
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15. W dniu 27.05.2019 r. w sali OSP w Treblince odbyło się spotkanie z mieszkańcami wsi 

Treblinka, Borowe, Boreczek dotyczące budowy sieci wodociągowej i przyłączy. 

16. W dniu 27.05.2019 r.– na zaproszenie Prezydenta RP wzięłam udział w spotkaniu 

z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego, które odbyło się w Belwederze.  

17. W dniu 28.05.2019 r. wzięłam udział w spotkaniu z dyrektorami szkół i przedszkola, 

na którym omówiono bieżące sprawy, a przede wszystkim na temat bezpieczeństwa 

uczniów. 

18. W dniu 29.05.2019 r. dokonano otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na „Pełnienie 

funkcji inspektora nadzoru w ramach zadania  pn: Termomodernizacja budynku Szkoły 

Podstawowej w Kiełczewie.” Wpłynęło 4 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 

24 289,35 zł brutto złożyło Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe HYDROBUD 

Stanisław Kuźmiński, ul. Główna 37/1, 18-214 Klukowo. 

19. W dniu 29.05.2019 r. ogłoszono nabór dzieci na półkolonie profilaktyczne. 

20. W dniu 29.05.2019 r. – w Szkole Podstawowej im. Jana Twardowskiego w Glinie 

nastąpiło rozstrzygnięcie gminnego konkursu plastycznego, pod patronatem Wójta 

Gminy Małkinia Górna, „Plastyczna interpretacja poezji ks. Jana Twardowskiego”. 

21. W dniu 30.05.2019 r. przeprowadzono audyt z zakresu ochrony danych osobowych 

w Szkole Podstawowej im. kard. Stefana Wyszyńskiego w Kiełczewie oraz w Szkole 

Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, zgodnie z harmonogramem audytów 

z ochrony danych osobowych na 2019 rok. 

22. W dniu 31.05.2019 r. złożono do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosek 

o zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej z 0,4% rezerwy z tytułu 

dofinansowania wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy 

programowej z przedmiotów przyrodniczych dla Szkoły Podstawowej im. kard. Stefana 

Wyszyńskiego w Kiełczewie na kwotę 72 238,00 zł. 

23. W dniu 01.06.2019 r. uczestniczyłam w otwarciu pikniku z okazji dnia dziecka 

zorganizowanego przez radnego Tadeusza Papugę oraz Radę Sołecką wsi Daniłowo, 

Daniłówka, Daniłówka Pierwsza, Daniłówka Druga.  

24. W dniu 02.06.2019 r. uczestniczyłam w otwarciu Pikniku Rodzinnego 

zorganizowanego na terenie GOKiS przez Radę Rodziców oraz Radę Pedagogiczną 

Szkoły Podstawowej nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini Górnej.  

25. W dniu 02.06.2019 r. podczas Pikniku Rodzinnego przeprowadzona została akcja 

edukacyjna dotycząca profilaktyki uzależnień. 

26. W dniu 02.06.2019 r. w Klubie Senior+ w Małkini Górnej odbyło się spotkanie 

z podróżniczką Panią Elżbietą Wichrowską-Janikowską. 

27. W dniu 02.06.2019 r. członkowie klubu seniora odwiedzili Muzeum w Treblince – 

Niemiecki nazistowski obóz zagłady i obóz pracy. 

28. W dniu 02.06.2019 roku byłam gościem programu ,,Łosiowisko” w Radiu Dla Ciebie.  

29. W dniu 03.06.2019 r. dokonano otwarcia ofert w zapytaniu ofertowym na „Wykonanie 

audytów energetycznych ex post dla 3 budynków użyteczności publicznej w Gminie 

Małkinia Górna”. Wpłynęło 8 oferty. Najkorzystniejszą ofertę na kwotę 2 100,00 zł 

brutto złożyła firma „Perlex” Paweł Zarzycki, Osiedle Oświecenia 13/33, 31-635 

Kraków 

30. W dniu 04.06.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Przebudowę ulicy 

Przedszkolnej na odcinku od ulicy Biegańskiego do ulicy Leśnej. Etap I. Planowany 

termin otwarcia ofert  19.06.2019 r. 

31. W dniu 04.06.2019 r. złożono do Kuratorium Oświaty w Warszawie sprawozdanie 

merytoryczno-finansowe z realizacji Programu „Aktywna tablica” za 2018 r.  

32. W dniu 05.06.2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich 

w Warszawie odbyła się narada koordynacyjna w ramach realizowanej inwestycji 
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pn: Rozbudowa odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 od km 26+496 do km 28+042,70 

wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną 

w m. Małkinia Górna gm. Małkinia Górna pow. ostrowski, woj. mazowieckie”. Narada 

dotyczyła bieżącego postępu prac w ramach wykonywanych robót przez generalnego 

Wykonawcę TRAKCJA PRKiI. 

33. W dniu 7.06.2019 r. uczestniczyłam w otwarciu Pikniku Rodzinnego w Szkole 

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

34. W dniu 10.06.2019 r. Gmina otrzymała z WFOŚiGW w Warszawie dofinansowanie 

w kwocie 12 500,00 zł na odbiór, demontaż i transport odpadów zawierających azbest. 

35. W dniu 10.06.2019 r. zrealizowano zlecenie w ramach zadań funduszu sołeckiego 

sołectwa Rostki Piotrowice. Wykonano remont drogi nr 15 i nr 8 w Rostkach 

Piotrowicach. Kwota zlecenia 9,806,85 zł brutto. Wykonawca P.H.U Tomasz Pyrgiel.  

36. W dniu 11.06.2019 r. w siedzibie Urzędu Gminy odbyła się narada z generalnym 

Wykonawcę TRAKCJA PRKiI oraz podwykonawcami realizującymi rozbudowę ul. 

Nurskiej. Tematem narady był przebieg robót przy budowie kanalizacji sanitarnej oraz 

odbiory częściowe wykonanych prac. 

37. W dniu 12.06.2019 r. uczestniczyłam w powiatowym podsumowaniu sportowego roku 

szkolnego 2018/2019 zorganizowanym w SP nr 2 im. Fryderyka Chopina w Małkini 

Górnej.  

38. Wystawiono zlecenia szczegółowe na bieżące utrzymanie dróg gminnych  gruntowych 

w ramach bieżącego utrzymania dróg gminnych. Wyrównane drogi sukcesywnie 

są odbierane przy udziale Inspektora nadzoru drogowego. 

39. Zlecono i naprawiono przepust drogowy wraz z równaniem drogi w miejscowości 

Klukowo Morgi. Kwota zlecenia: 14 243,40 zł brutto.  

40. Zarządzeniem nr 55a/2019 i zrządzeniem nr 61/2019 wprowadzono stosowne zmiany 

w budżecie gminy gwarantujące wprowadzenie dotacji (145 629,30 zł) oraz 

zapewnienie dofinansowania „Białej Niedzieli” i opracowanie programu zdrowotnego.  

41. Wydano 4 decyzje na umorzenie zaległości za odbiór odpadów komunalnych. 

42. Wystawiona 10 wezwania do złożenia zmiany deklaracji za odbiór odpadów 

komunalnych lub pisemnego wyjaśnienia różnic, co do ilości osób zamieszkujących 

daną nieruchomość. 

43. Wystawiono 140 upomnień z tytułu nieterminowego opłacania należności za odbiór 

odpadów komunalnych. 

44. Wydano 4 decyzje przyznające dodatek mieszkaniowy. 

45. Wydano 1 decyzje odmawiającą przyznania dodatku mieszkaniowego. 

46. Opracowano Raport o stanie gminy Małkinia Górna za rok 2018. 

47. Przygotowano IX sesję Rady Gminy Małkinia Górna. 

48. W okresie od 14 maja do 6 czerwca 2019 r. wydane zostały następujące zarządzenia: 

1) w sprawie powołania Pani Ewy Joanny Siwek na stanowisko Dyrektora 

Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Małkini Górnej, 

2) w sprawie przekazania w użyczenie Małkińskiemu Klubowi Sportowemu 

nieruchomości gruntowej położonej w Małkini Górnej przy ul. Kolejowej, 

3) w sprawie powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Marii 

Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej, 

4) w sprawie wprowadzenia Regulaminu rekrutacji i uczestnictwa w szkoleniach 

w ramach projektu pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców 

województwa mazowieckiego”, 

5) w sprawie powołania Komisji do spraw wyboru najkorzystniejszej oferty, 
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6) w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej 

i organizowania egzaminu kończącego tę służbę dla kierowników gminnych jednostek 

organizacyjnych Gminy Małkinia Górna 

7) w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu 

kończącego służbę przygotowawczą  

8) w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej 

do prowadzenia postępowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz w sprawach 

z zakresu funduszu alimentacyjnego, podejmowania działań wobec dłużników 

alimentacyjnych i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych, 

9) w sprawie zbycia niezabudowanej nieruchomości gruntowej w trybie 

nieograniczonego przetargu ustnego stanowiącej własność Gminy Małkinia Górna 

położonej w Kańkowie. 

49.  Oczyszczono z chwastów osiedle domów jednorodzinnych w Małkini Górnej. 

50. Wysprzątano i odchwaszczono wiaty przystankowe na terenie gminy, systematycznie 

koszone są chwasty na terenie gminy. 

51. Ustawiono donice z kwiatami na terenie Małkini Górnej i Prostyni. 

52. Wyczyszczono i pomalowano ławki przy pomnikach J. Piłsudskiego i Jana Pawła II. 

53. W Urzędzie Stanu Cywilnego realizowano bieżące zadania, m.in. sporządzono: 14 

aktów urodzeń, 9 aktów małżeństw, 13 aktów zgonów, przyjęto 5 zapewnień 

o wstąpieniu w związek małżeński, wydano decyzję o zmianie nazwiska, sporządzono 

i wydano łącznie 137 odpisów aktów stanu cywilnego. przyjęto od mieszkańców 76 

wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 55 a 61 dowodów osobistych 

unieważniono; dokonano zameldowania 30 osób, udzielono 17 informacji osobowych. 

Obecnie prowadzone jest 1 postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Informację przygotowała:  

Beata Dębkowska  

14.06.2019 r.  


