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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 14 czerwca do 22 lipca 2019 r. 

 

1. W dniu 14.06.2019 r. Gmina Małkinia Górna dokonała nabycia w drodze darowizny 

nieruchomości stanowiącej działkę nr 480/2 o pow. 0,3336 ha, położonej 

w miejscowości Zawisty Podleśne w ciągu drogi powiatowej Nr 2653 będącej 

w zarządzie Powiatowego Zarządu Dróg w Ostrowi Mazowieckiej, na realizację celu 

publicznego – droga. 

2. W dniu 15.06.2019 podpisano umowę z firmą Green Electricity z siedzibą 

w Warszawie na świadczenie pilotażowej usługi użyteczności publicznej systemu 

skuterów elektrycznych, polegającej na umożliwieniu wypożyczenia skutera 

elektrycznego. Termin realizacji umowy - 31.10.2019 r. 

3. W dniu 18.06.2019 r. ogłoszono zapytanie ofertowe na „Opracowanie projektu 

budowlanego branży drogowej na wykonanie parkingów na działce 2713 przy 

ul. Nurskiej w Małkini Górnej”. Wpłynęło trzy oferty. Ofertę najkorzystniejszą 

złożyła firma Pro Studio Paulina Grzybowska z miejscowości Stanisławów Pierwszy 

na kwotę 22 140,00 zł brutto.  

4. W dniach 22 – 23.06.2019 r. na łęgach nadbużańskich po raz dwudziesty została 

zorganizowana dwudniowa impreza plenerowa, pod nazwą: Małkińska Noc 

Nadbużańska – Letnie Granie Radia Dla Ciebie.  

5. W dniu 26.06.2019 r. po raz XX odbył się ,,Dzień Radości Wakacyjnej” 

w Kiełczewie. Honorowy patronat nad imprezą objęli: Wójt Gminy Małkinia Górna 

oraz Proboszcz parafii pw. Trójcy Przenajświętszej i Świętej Anny w Prostyni.  

6. W dniu 26.06.2019 r. w Szkole Podstawowej nr 1 im. Marii Curie-Skłodowskiej 

w Małkini Górnej przeprowadzono kontrolę problemową, zgodnie z planem kontroli 

zarządczej na 2019 rok. 

7. W dniu 29.06.2019 r. o godz. 11°° odbyło się oficjalne otwarcie Targowiska 

Gminnego „Mój Rynek” w Małkini Górnej przy ul. Kolejowej 19, które posiada 

45 stanowisk zadaszonych i 97 miejsc niezadaszonych. 

8. W dniu 30.06.2019 r. upłynął termin zgłaszania Radzie Gminy kandydatów 

na ławników do Sądu Okręgowego w Ostrołęce oraz Sądu Rejonowego w Ostrowi 

Mazowieckiej. Nie zgłoszono żadnej kandydatury. 
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9. W dniu 01.07.2019 r. wydano zarządzenie nr 69/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna 

w sprawie wprowadzenia Procedury dostępu do informacji publicznej w Urzędzie 

Gminy w Małkini Górnej. 

10. W dniach 1-12.07.2019 r. po raz trzeci zorganizowany został wypoczynek dla 

30 dzieci z gminy Małkinia Górna w formie profilaktycznych półkolonii letnich -  

sfinansowany ze środków budżetu gminy w oparciu o Gminny Program Profilaktyki 

i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii. Głównym celem 

półkolonii jest zapewnienie aktywnego i bezpiecznego spędzania czasu wolnego, 

rozwijanie zainteresowań oraz umiejętności społecznych. 

11. W dniu 03.07.2019 r. została podpisana umowa o świadczenie usług związanych 

z udostępnieniem systemu zarządzania Budżetem Obywatelskim z firmą MediaPark 

Sp. z o.o. z Olsztyna na kwotę 5 000,00 zł brutto. 

12. W dniu 5.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Remont dachu 

na budynku Szkoły Podstawowej w Glinie z udziałem funduszu sołeckiego”. Kwota 

umowy 79 684,27 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy w ramach 

funduszu sołeckiego sołectwa Klukowo, Glina, Sumiężne. Łączna kwota funduszu 

sołeckiego 59 076,47 zł. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą przy ul. Nurskiej 144, 07-320 Małkinia 

Górna. Termin wykonania 30.08.2019 r. 

13. W dniu 05.07.2019 r. dokonano nabycia na rzecz Gminy Małkinia Górna prawa 

użytkowania wieczystego nieruchomości położonej w miejscowości Małkinia Górna, 

składającej się z działek: 797/102 o pow. 0,2666 ha i 797/104 o pow. 0,1916 ha, której 

użytkownikiem wieczystym były Polskie Koleje Państwowe S.A., za kwotę 119 611 zł 

z przeznaczeniem pod budowę budynku komunalnego. 

14. W dniu 15.07.2019 r. podpisano umowę z COMFORT – THERM Łukasz Krawczyk, 

z Naruszewa na „Termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Kiełczewie”. 

Kwota umowy 1 393 590,36 złotych brutto. Termin realizacji 31.12.2019 roku. 

15. W dniu 15.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Utwardzenie 

pobocza drogi wiejskiej w miejscowości Małkinia Dolna”. Kwota umowy 15 181,00 

zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego 

sołectwa Małkinia Dolna. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą przy ul. Nurskiej 144, 07-320 Małkinia 

Górna. Termin wykonania 10.10.2019 r.  
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16. W dniu 15.07.2019 r. podpisano umowę na dofinansowanie ze środków budżetu 

Województwa Mazowieckiego pięciu projektów w ramach MAZOWIECKIEGO 

INSTRUMENTU AKTYWIZACJI SOŁECTW MAZOWSZE 2019. Wysokość 

dofinansowania dla każdego z projektów to 10 000,00 zł przy realizacji zadania 

w wysokości 20 000,00 zł. Dofinansowane zadania: 

1) Budowa utwardzonego pobocza drogi wiejskiej w Małkini Dolnej; 

2) Zagospodarowanie terenu wokół Stadionu Gminnego w Małkini Górnej; 

3) Montaż oświetlenia ledowego w Sołectwie Małknia Górna V; 

4) Doposażenie placu zabaw i siłowni w Rostkach Wielkich; 

5) Zagospodarowanie terenu wokół Klubu "Senior+" w Prostyni. 

17. W dniu 15.07.2019 r. wydano zarządzenie nr 76/2019 Wójta Gminy Małkinia Górna 

w sprawie wprowadzenia Instrukcji kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy w Małkini 

Górnej oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna. 

18. W dniu 16.07.2019 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na „Udzielenie kredytu 

długoterminowego w wysokości 7 000 000,00 złotych z przeznaczeniem 

na sfinansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych 

kredytów i pożyczek”. Planowany termin otwarcia ofert 21.08.2019 r. 

19. W dniu 16.07.2019 roku unieważniono przetarg nieograniczony na „Adaptację 

i przystosowanie pomieszczeń na Klubie Senior + w miejscowości Prostyń”. Cena 

najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

20. W dniu 16.07.2019 r. podpisano porozumienie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczące współpracy przy realizacji 

programu Czyste Powietrze poprzez obsługę wnioskodawców. 

21. W dniu 17.07.2019 odbyły się rozmowy z GS „S.Ch.” w sprawie przejęcia (zakupu) 

gruntów po byłym targowisku. 

22. W dniu 17.07.2019 r. podpisano umowę z Przedsiębiorstwem Handlowo Usługowym 

HYDROBUD Stanisław Kuźmiński, z Klukowa na „Pełnienie funkcji inspektora 

nadzoru w ramach zadania  pn.: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej 

w Kiełczewie.” Kwota umowy 24 289,35 zł brutto. 

23. W dniu 17.07.2019 r. podpisano umowę z firmą „Perlex” Paweł Zarzycki z Krakowa 

na „Wykonanie audytów energetycznych ex post dla 3 budynków użyteczności 

publicznej w Gminie Małkinia Górna”. Kwota umowy 2 100,00 zł brutto. Termin 

realizacji 30.03.2020 roku. 
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24. W dniu 17.07.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Zakup i montaż 

lamp ledowych przy ul. Kolejowej w Małkini Górnej. Kwota umowy 11 000,00 zł 

brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu sołeckiego sołectwa 

Małkinia Górna II. Wykonawca: PHU MADO Andrzej Mróz z siedzibą w Kosowie 

Lackim. Termin wykonania 30.08.2019 r.  

25. W dniu 17.07.2019 r. odbyło się spotkanie Wójta Gminy i pracowników Urzędu 

Gminy z projektantami firmy BUDPLAN w sprawie omówienia oraz określenia 

rozwiązań, dotyczących odmowy uzgodnienia Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania gminy Małkinia Górna przez niektóre instytucje. 

26. W dniu 18.07.2019 r. ponownie ogłoszono przetarg nieograniczony na „Adaptację 

i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń”. Planowany termin 

otwarcia ofert 02.08.2019 roku. 

27. W dniu 19.07.2019 r. podpisano umowę z Zakładem Usług Terenowych Budowlanych 

i Porządkowych MARGOT Małgorzata Szymańska z Warszawy na „Przebudowę 

ulicy Przedszkolnej na odcinku od ulicy Biegańskiego do ulicy Leśnej. Etap I.” Kwota 

umowy 1 273 684,98 złotych brutto. Termin realizacji 30.11.2019 roku. 

28. Przeprowadzono procedurę wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby 

Rolniczej zarządzonych na dzień 28 lipca 2019 r. W związku z tym, iż liczba 

mandatów w okręgu Małkinia Górna jest równa liczbie zgłoszonych kandydatów 

(dwóch) mandaty zostaną obsadzone bez głosowania. 

29. Wystawiono 70 upomnień z tytułu nieterminowego opłacania należności za odbiór 

odpadów komunalnych. 

30. Wydano 10 decyzji przyznających dodatek mieszkaniowy. 

31. Wydano 10 decyzji  umarzających opłaty za odbiór odpadów komunalnych. 

32. Sporządzono: 11 aktów urodzeń, 15 aktów małżeństw, 12 aktów zgonów, przyjęto 10 

zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, udzielono 2 śluby cywilne, 

sporządzono i wydano łącznie 154 odpisów aktów stanu cywilnego. 

33. Przyjęto od mieszkańców 93 wnioski o wydanie dowodu osobistego, wydano 89 a 101 

dowodów osobistych unieważniono. 

34. Dokonano zameldowania 19 osób, udzielono 34 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone jest 1 postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego.  

 

 

Informację przygotowała:  

Beata Dębkowska  

19.07.2019 r.  


