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Informacja 

o działalności Wójta Gminy w okresie między sesjami, 

tj. od 22 lipca 2019 r. do 17 września 2019 r. 

 

 

1. W dniu 25.07.2019 r. w klubie Senior+ odbyło się spotkanie podsumowujące roczną 

pracę wolontariuszy w klubie. 

2. W dniu 29.07.2019 r. w Ośrodku Pomocy Społecznej w Małkini Górnej 

przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2019 rok. 

3. W dniu 30.07.2019 r.  ogłoszono zapytanie ofertowe na realizację zadania: Dowóz 

uczniów niepełnosprawnych z terenu gminy Małkinia Górna do szkół i placówek 

oświatowych w roku szkolnym 2019/2020. 

4. W dniu 24.07.2019 r. uczestniczyłam w spotkaniu zorganizowanym przez starostwo 

powiatowe. Spotkanie dotyczyło spraw związanych z nowymi zadaniami samorządów 

z zakresu przewozów o charakterze użyteczności publicznej z wykorzystaniem środków 

z Funduszu rozwoju przewozów autobusowych.  

5. W dniu 26.07.2019 r. przedstawiciele gminy uczestniczyli w spotkaniu 

zorganizowanym przez starostwo powiatowe w sprawie prac związanych z budowa 

sieci światłowodowych dla szkół i gospodarstw domowych.  

6. W dniu 26.07.2019 roku wzięłam udział w powiatowych obchodach Święta Policji.  

7. W dniu 29.07.2019 r. odebrano roboty budowlane polegające na wykonaniu 

Termomodernizacji budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Małkini Górnej. 

8. W dniu 31.07.2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie   

przesłano projekt decyzji zezwalającej na wycinkę drzew rosnących w pasie drogi 

wojewódzkiej nr 627 na terenie Gminy Małkinia Górna – decyzję uzgodniono 

pozytywnie.  W dniu 9 września 2019r. wydano decyzję znak: GKS.6131.32.2019. 

9. W dniu 05.08.2019 r. podpisano umowę partnerską z Fundacją STIWEK na realizację 

projektu w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2019/2020 oraz 2020/2021 

projektu pn. „Eksperymentuję, Odkrywam, Wiem!”. Projekt będzie realizowany 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014-2020. Całkowity koszt realizacji projektu to 1 731 837,60 zł, 

dofinansowanie ze środków unijnych to kwota 1 643 229,60 zł.  
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10. W dniu 05.08.2019 roku unieważniono drugi przetarg nieograniczony na „Adaptację 

i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń”. Nie złożono żadnej 

oferty. 

11. W dniu 05.08.2019 r. podpisano umowę z Jemielity Inżynieria Sanitarna S.C. Witold 

i Andrzej Jemielity z siedzibą przy ul. Szeroka 33, 18-400 Łomża  na „Usunięcie kolizji 

sieci kanalizacyjnej, będącej własnością Gminy Małkinia Górna z nowo 

projektowanym przepustem na działkach ewidencyjnych nr 797/135 i 797/90 przy  

rozbudowie odcinka drogi wojewódzkiej nr 694 Przyjmy-Brok- gr. Woj. od km 26+496 

do km 28+042,70 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą 

techniczną w m. Małkinia Górna na trenie gm. Małkinia Górna, pow. ostrowski, woj. 

mazowieckie’’. Kwota umowy 13 530,00 złotych brutto. Termin realizacji 9.08.2019 

roku. 

12. W dniu 06.08.2019 r. przeprowadzono przetarg z wynikiem negatywnym na zbycie 

działki 1404/10 o pow. 0,32 ha położonej w Kańkowie.  

13. W dniu 13.08.2019 r. podpisano umowę z wykonawcą zadania: Dowóz uczniów 

niepełnosprawnych z terenu gminy Małkinia Górna do szkół i placówek oświatowych 

w roku szkolnym 2019/2020,  MAXI-TRANS Zuzanna Lichocka (1,82 zł za km).  

14. W dniu 14.08.2019 r. wydano decyzje zezwalającą na wycinkę drzewa rosnącego na 

terenie Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko –Własnościowej „ ZACISZE” 

w Małkini Górnej. 

15. W dniu 14.08.2019 r. podpisano umowę na wykonanie zadania pn.: ,,Utwardzenie 

pobocza ulicy Cichej w miejscowości Małkinia Górna”. Kwota umowy 10 000,00 zł 

brutto. Zadanie realizowane ze środków budżetu gminy w ramach  funduszu sołeckiego 

sołectwa Małkinia Górna III. Wykonawca: Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Małkini Górnej z siedzibą ul. Nurska 144, 07-320 Małkinia Górna. 

Termin wykonania 18.10.2019 r. 

16. W dniu 14.08.2019 podpisano umowę z ,,TABRUK’’ Marian Tarnowski, Biel 29, 07-

300 Ostrów Mazowiecka na wykonanie zadania  pn.: ,,Remont schodów i opaski 

z kostki brukowej oraz naprawa ubytków w elewacji budynku Ochotniczej Straży 

Pożarnej.” Kwota umowy 13 530,00 zł brutto. Termin realizacji 22.08.2019 r.  

17. W dniu 15.08.2019 r. w  Gminie Małkinia Górna zorganizowane zostały obchody 99. 

rocznicy Bitwy Warszawskiej, Święta Wojska Polskiego oraz Święta Wniebowzięcia 

Najświętszej Maryi Panny.  
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18. W dniu 18.08.2019 r. – wzięłam udział w 100 jubileuszu istnienia jednostki Ochotniczej 

Straży Pożarnej w Małkini Górnej.  

19. W dniu 19.08.2019 r. zlecono firmie Z.W. Sopel ul. Akacjowa 3, Lipniki, 86-005 Białe 

Błota dostawę wiaty przystankowej dla sołectwa Małkinia Mała-Przewóz. Kwota 

zlecenia 4981,50 zł brutto. Zadanie finansowane z budżetu gminy w ramach funduszu 

sołeckiego sołectwa Małkinia Mała-Przewóz. Termin realizacji zlecenia 10.10.2019 r.   

20. W dniu 19.08.2019 r. wzięłam udział w spotkaniu z dyrektorami szkół oraz 

przedstawicielem partnera projektu realizowanego w szkołach „Eksperymentuję, 

Odkrywam, Wiem!” Na spotkaniu omówiono zasady i organizację działań 

podejmowanych w placówkach w związku z realizowanym projektem oraz sprawy 

bieżące związane z przygotowaniami placówek do rozpoczęcia nowego roku szkolnego.  

21. W dniu 20.08.2019 r. został przeprowadzony egzamin na stopień nauczyciela 

mianowanego. Do egzaminu przystąpiło 3 nauczycieli.  

22. W dniu 20.08.2019 r. do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie złożono dodatkowy wniosek o dotację na odbiór od mieszkańców 

gminy odpadów zawierających azbest. 

23. W dniu 21.08.2019r. przesłano wniosek do Starosty Ostrowskiego z prośbą o podjęcie 

zawieszonego postępowania w sprawie wywłaszczenia działki z przeznaczeniem pod 

cmentarz. 

24. W dniu 21.08.2019 roku otwarto oferty w przetargu nieograniczonym 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”. Wpłynęły trzy oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył Bank Spółdzielczy 

z Ostrowi Mazowieckiej. Cena oferty 1 642 453,21 zł. Oprocentowanie – 

1,64%,  marża stała banku – 0,86%. Podpisanie umowy nastąpiło w dniu 16.09.2019 r. 

25. W dniu 21.08.2019 r. ogłoszono konsultacje Programu współpracy Gminy Małkinia 

Górna z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi 

działalność pożytku publicznego na 2020 r. 

26. W dniu 25.08.2019 r. Gmina Małkinia Górna wzięła udział w Dożynkach Powiatowych 

zorganizowanych przez Starostwo Powiatowe w Ostrowi Mazowieckiej. 

27. W dniu 26.08.2019 r. złożono wnioski na dofinansowanie zadań drogowych w ramach 

Funduszu Dróg Samorządowych, nabór sierpień 2019 r dla zadań pn.: ,,Budowa drogi 

gminnej relacji Błędnica- Małkinia Dolna” oraz ,,Budowa drogi gminnej 

w miejscowości Niegowiec”. 
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28. W dniu 26.08.2019 r. ogłoszono trzeci przetarg nieograniczony na „Adaptację 

i przystosowanie pomieszczeń na Klub Senior Plus w m. Prostyń”. Do dnia 10.09.2019 

r. wpłynęły dwie oferty. Ofertę najkorzystniejszą złożył Zakład Remontów 

Ogólnobudowlanych Wiesław Rudziński z Ostrowi Mazowieckiej. Cena oferty brutto 

505 044,81 zł. Termin realizacji 15.11.2019 roku. 

29. W dniu 27.08.2019 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na terenie Szkoły 

Podstawowej w Kiełczewie. 

30. W dniu 28.08. 2019 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie 

przesłano do uzgodnienia projekt decyzji zezwalającej na wycinkę drzew rosnących 

w pasach dróg wojewódzkich nr 627 i 694 na terenie Gminy Małkinia Górna.  

31. W dniu 28.08.2019 r. w Gminnej Bibliotece Publicznej w Małkini Górnej 

przeprowadzony został audyt z zakresu ochrony danych osobowych zgodnie 

z harmonogramem audytów na 2019 rok. 

32. W dniu 29.08.2019 r. wystąpiono do Starostwa Powiatowego w Ostrowi Mazowieckiej 

z wnioskiem o wydanie zezwolenia na wycinkę drzew rosnących na działce będącej 

własnością Gminy w Małkini Górnej przy ul. Brokowskiej. 

33. W dniu 29.08.2019 r. przesłano do Kuratorium Oświaty Delegatura w Ostrołęce zmiany 

do arkuszy organizacyjnych pracy szkół i przedszkola na rok szkolny 2019/2020. 

Wszystkie zmiany zostały pozytywnie zaopiniowane przez Kuratorium. 

34. W dniu 29.08.2019 r. podpisałam umowę pożyczki na „Termomodernizację Ośrodka 

Zdrowia w Prostyni” na kwotę 300 672,00 zł, z terminem całkowitej spłaty do 

30.11.2024 r. oraz przewidującej 20 % umorzenia. 

35. W dniu 30.08.2019 r. - Pan Józef Bogucki Sekretarz Gminy Małkinia Górna, w imieniu 

Pani Bożeny Kordek Wójta Gminy Małkinia Górna, złożył wieniec i zapalił znicze pod 

pomnikiem ku czci "Solidarności" w Małkini Górnej. 

36. W dniu 31.08.2019 r. na boisku przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni 

odbył się IX Piknik Rodzinny „Zadbajmy o uśmiech dziecka”. Honorowy patronat nad 

piknikiem objęła Pani Bożena Kordek Wójt Gminy Małkinia Górna.  

37. W dniu 01.09.2019 r. - na placu przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Małkini 

Górnej odbyły się gminne obchody 80. rocznicy wybuchu II Wojny Światowej.  

38. W dniu 2.09.2019 r. ogłoszono listy zadań rekomendowanych do dofinansowania 

z naboru z 13 marca 2019 r. w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 
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- Do dofinasowania zakwalifikowano zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej 

w miejscowości Poniatowo. Kosztorysowa kwota zadania: 967 807,31. Procent 

dofinansowania: 75%. Wkład własny: 241 952,31 zł. 

- Na pozycję nr 8 listy rezerwowej zakwalifikowano zadanie pn.: ,,Budowa 

drogi gminnej ulica Folwarczna w miejscowości Kiełczew. Kosztorysowa 

kwota zadania: 921 028,12. Procent dofinansowania: 75%. Wkład własny: 

230 257,12 zł. 

39. W dniu 02.09.2019 r. przedstawiciele gminy uczestniczyli w uroczystym początku roku 

szkolnego 2019/2020 w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Glinie, w 

Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Prostyni, w Szkole Podstawowej nr 1 im. 

Marii Curie-Skłodowskiej w Małkini Górnej.  

40. W dniu 02.09.2019 r. w Urzędzie Gminy Małkinia Górna odbyło się ślubowanie 

nauczycieli, którzy przystąpili do egzaminu na nauczyciela mianowanego i nastąpiło 

wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.  

41. W dniu 02.09.2019 r. przedstawiciel gminy uczestniczył w spotkaniu nauczycieli 

wychowania fizycznego w sprawie organizacji Spartakiady Szkół Podstawowych 

w roku szkolnym 2019/2020.  

42. W dniu 03.09.2019 r. zawarto porozumienie o współpracy z podmiotem wykonującym 

działalność leczniczą /spółką cywilną PRO-DENTUS/ z siedzibą w Małkini Górnej 

przy ul. Biegańskiego 3, na świadczenia zdrowotne w zakresie stomatologii dla uczniów 

szkół podstawowych w Gminie Małkinia Górna. Świadczenia stomatologiczne 

finansowane będą ze środków publicznych w ramach kontraktów zawartych przez 

podmiot leczniczy z Narodowym Funduszem Zdrowia. 

43. W dniu 04.09.2019 r. w Urzędzie Gminy odbyło się spotkanie wójta gminy 

z dyrektorami szkół i przedszkola. Na spotkaniu poruszono sprawy związane 

z organizacją pracy placówek oświatowych.  

44. W dniu 5.09.2019 r. podpisano umowę z firmą P.H.U Przedszkolezklasą Izabela Zyśk 

z siedzibą ul. Leśna 5/53, 07-320 Małkinia Górna na realizację zadania pn.: 

Doposażenie placu zabaw w Rostkach Wielkich. Kwota umowa 17 078,00 zł brutto. 

Termin realizacji 1.10.2019 roku. Zadanie realizowane jest w ramach Mazowieckiego 

Instrumentu Aktywizacji Sołectw ,,MIAS MAZOWSZE 2019”. 

45. W dniu 05.09.2019 r. ogłoszono otwarty konkurs ofert na realizację zadania 

publicznego w Gminie Małkinia Górna w roku 2019 z zakresu: działalność 

wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych. 
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46. W dniu 05.09.2019 r. w Klubie Senior+ zorganizowana została kampania edukacyjna  

– seniorzy dbają o los naszej planety "ECO senior". 

47. W dniu 07.09.2019 r. w Miejscu Straceń w Treblince odbyły się uroczystości 

upamiętniające ofiary Karnego Obozu Pracy oraz 80. rocznicę wybuchu II Wojny 

Światowej.  

48. W dniu 07.09.2019 r. po raz ósmy odbyła się ogólnopolska akcja „Narodowe Czytanie. 

Celem akcji było promowanie czytelnictwa oraz przypomnienie sobie 

najwybitniejszych dzieł literatury polskiej.  

49. W dniu 08.09.2019 r. odbyły się Dożynki Gminno-Parafialne w Prostyni. Tego dnia 

przez księdza kanonika Józefa Poskrobko, został poświęcony nowy parking przy 

Bazylice Mniejszej w Prostyni. 

50. W dniu 08.09.2019 r. podczas dożynek gminno-parafialnych w Prostyni przeprowadzono 

akcję edukacyjno-profilaktyczną pn. ,,Edukacyjny namiot profilaktyczny”. 

51. W dniu 09.09.2019 r. unieważniono przetarg nieograniczony na „Zakup średniego 

samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Małkini Górnej”. 

Cena najkorzystniejszej oferty z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą zamawiający 

zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

52. W dniu 11.09.2019 roku ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na „Zakup 

średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej 

w Małkini Górnej”. Planowany termin otwarcia ofert 20.09.2019 r. 

53. W dniu 12.09.2019 r. uzyskano pozwolenie na budowę dla zadania pn.: ,,Przebudowa 

z nadbudową stacji uzdatniania wody w Małkini Górnej, gmina Małkinia Górna”.  

54. W dniu 12.09.2019 r ogłoszono konkurs „Małkińskie serca wolontariatu”, którego 

celem jest publiczne uhonorowanie osób aktywnie działających na rzecz społeczeństwa 

Gminy Małkinia Górna. Termin składania wniosków 30 września br. 

55. W okresie do 22 lipca do 17 .08. wydano 6 decyzji na częściowe umorzenie opłaty 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz jedną decyzję odmowną. 

56. Trwają prace związane z opracowywaniem protokołów z oszacowania zakresu 

i wysokości szkód w gospodarstwach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy 

na terenie gminy Małkinia Górna. Do dnia 16.09.2019 r. złożono 300 wniosków.  

57. Trwają prace związane z wydawaniem zaświadczeń dotyczących przekształcenia prawa 

użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo 

własności tych gruntów.  
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58. Sporządzono: 19 aktów urodzeń, 23 aktów małżeństw, 13 aktów zgonów,  przyjęto 7 

zapewnień o wstąpieniu w związek małżeński, udzielono 4  ślubów cywilnych, 

sporządzono i wydano łącznie 238  odpisów aktów stanu cywilnego. 

59. Przyjęto od mieszkańców 70 wniosków o wydanie dowodu osobistego, wydano 140 

a 136 dowodów osobistych unieważniono. 

60. Dokonano zameldowania 64 osób, udzielono 37 informacji osobowych. Obecnie 

prowadzone jest 1 postępowania o wymeldowanie z pobytu stałego.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informację przygotowała:  

Beata Dębkowska  

17.09.2019 r.  


